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Велика Госпојина 
градска слава
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Зашто је опасно 
возити 100 км/ч
» страна 7

ВОДОТОКВОДОТОК
ЗАМКА ЗА ЛАКОВЕРНЕ РАДНИКЕ

НЕКИ АДВОКАТИ 
ВАРАЈУ ГРАЂАНЕ
Слободан Режа: Адвокатска 
комора против нечасних колега

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.

ПИТАЛИ СМО ЗА ВАС

Шта када 
вас преваре 
продавци на
интернету

Београђани
дигли цене
станова у
Панчеву

АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ, ДИРЕКТОР ВОДОВОДА

Панчевци пију добру 
воду и на лето им

не прете несташице
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АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП-а „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

Како
зауставити
насиље у

породици?
Ка да је кра јем но вем бра 2016.
го ди не усво јен За кон о спре ча -
ва њу на си ља у по ро ди ци, из -
гле да ло је да ће др жа ва ста ти
на пут овом ве ли ком и стра -
шном злу због ко јег су стра да -
ле многе же не и уни ште ни
број ни бракови.

Од ред бе о три де се то днев ном
уда ља ва њу на сил ни ка из ку ће
или ста на где жи ви за јед но са
жр твом на си ља, од ре ђи ва ње
јед но ме сеч ног при тво ра као
пр ве ка зне због зло ста вља ња,
као и мо гућ ност да се на сил ни -
ци ма из рек не за бра на при ла -
ска жр тва ма у пр во вре ме су из -
гле да ле до вољ не да за у ста ве
си ле џи је ко је сма тра ју да су
же не ро ђе не да бу ду под ре ђе -
не и да тр пе ба ти не, по ни же ња
и увре де.

Ме ђу тим, по сле број них уби -
ста ва и ра ња ва ња при пад ни ца
сла би јег по ла ко ја су усле ди ла
би ло је очи глед но да су та ква
оче ки ва ња би ла нео сно ва на. На
то је скре ну ла па жњу не дав на
цр на се ри ја то ком ко је су че ти -
ри же не и јед на тро го ди шња де -
вој чи ца сви ре по уби је не у ро ку
од са мо не ко ли ко да на!

За стра шу ју ће зву че оце не
струч ња ка из ре че не по во дом те
тра ге ди је да у на шем дру штву
има мно го оних ко ји су пре пу -
ни мр жње и агре си је. На пр ви
по глед они су мир ни и по на ша -
ју се као и оста ли, али су у ства -
ри као тем пи ра не бом бе, ко ји -
ма је до вољ на сит ни ца да
екс пло ди ра ју и трај но уне сре ће
сво је нај бли же.

Због то га се на ме ће пи та ње
има ли на де да се на си ље у по -
ро ди ци за у век ис ко ре ни и шта
тре ба учи ни ти да би се то по -
сти гло. Тмур но и пе си ми стич -
но зву че из ја ве над ле жних у ми -
ни стар стви ма прав де и
уну тра шњих по сло ва да су ка -
зне ко је су ди је из ри чу на сил ни -
ци ма још увек пре ви ше бла ге,
као и да је би ло слу ча је ва да по -
ли цај ци, су ди је, ту жи о ци, као и
за по сле ни у цен три ма за со ци -
јал ни рад ко ји су за ду же ни за
санк ци о ни са ње на сил ни ка ни -
су би ли спо соб ни да пре по зна ју
ри зи ке ко ји ма су због њи хо вог
по на ша ња би ле из ло же не њи хо -
ве жр тве.

Шта још тре ба да се про ме ни
да би ти љу ди схва ти ли да је на -
си ље у по ро ди ци дру штве ни
про блем ко ји се не де ша ва „та -
мо не где”, у дру гим др жа ва ма,
већ ов де, ме ђу на ма?

Драгоцена течност без које је људски
живот незамислив – вечна је тема. На-
рочито у време када многи, и то у на-
шем блиском окружењу, имају вели-
ких проблема с пијаћом водом.

С тим у вези, добре вести: како ства-
ри стоје, према извештају Института
за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут”, наш град спада у
групу места чија јавна вода има от-
прилике свега по 3,5 процената фи-
зичко-хемијских и макробиолошких
неисправности (дозвољено је 20 од-
носно пет одсто).

Баш у вези с квалитетом воде и ак-
тивностима које у том погледу пред-
узима Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација” ових дана
за „Панчевац” је говорио његов дирек-
тор Александар Радуловић.

Интервју с првим човеком „Водово-
да” обављен је у Сектору за произ-
водњу воде, можда и најважнијем од
укупно шест, и то у време редовног
одржавања постројења, које се кон-
тинуирано одвија током целе годи-
не, а исто важи за цевоводе, моторе,
агрегате...

Све се то ради не би ли квалитет
воде био и остао на високом нивоу, а
њен састав је већ у дужем периоду у
складу с правилником, који је, према
речима Александра Радуловића, стро-
жи од оног прописаног у неким дело-
вима Европске уније.

– То се првенствено односи на ми-
кробиолошке аспекте, јер у води не
сме да буде патогених материја, а циљ
нам је и да сведемо на минимум бе-
нигне аеромезофилне бактерије, па је
код нас дозвољено само десет једини-
ца по узорку, док је на више места у
Европи тај број и двоструко већи. Због
тога нас многи странци питају да ли
је наша вода из водовода добра за

пиће, јер се зна да у многим богати-
јим земљама то није препоручљиво –
наглашава Радуловић.

Јужни Банат исправнији од северног

Према томе, наша вода испуњава све
нормативе, што је у Србији ређи слу-
чај, а према извештајима Института

„Батут”, Јужнобанатски округ има 48
одсто неисправних узорака. Али и то
је у поређењу са остатком наше реги-
је знатно мање.

– Општине дуж Дунава имају од-
личан квалитет воде, док у оним се-
вернијим то није тако. Најпре зато
што немају постројења за прераду си-
рове воде, а и она сама је у старту ло-
шијег квалитета, јер је старија и из
лошијих изворишта. Дакле, два су
битна разлога зашто је овде вода
квалитетнија: добра сировина и

одлично постројење за прераду. Исто
важи и за комшијска места, попут
Ковина или Опова. Како се иде ка се-
веру, ка Зрењанину и Кикинди, ква-
литет је све лошији. Чак и наоко –
каже директор.

Он напомиње и то да овдашње по-
стројење ради по технологији брзих
пешчаних филтера, јер наша сирова
вода захтева баш такву прераду. И ту
ништа није мењано у последњих пе-
десет година, када је направљен први
погон (други постоји тридесет пет),
јер систем сасвим добро и овако
функционише.

– Једино што имамо отворени тип
базена, а сада се све више, као на при-
мер у Вршцу, вода прерађује у затво-
реним посудама и коморама, које ни-
су подложне утицајима споља. У
преводу, човек не може визуелно да
прати те процесе, док је код нас то
могуће. С друге стране, спроводимо
све неопходне мере заштите како во-
да не би дошла у контакт с људима, а
трудимо се и да број грешака смањи-
мо на минимум. Режим заштите смо
нарочито пооштрили пре четири го-
дине, када је у води откривено не баш
пожељно присуство бактерије псеудо-
монес. Нисмо знали одакле се ту на-
шла, па смо увели ригорозне мере за-
штите, не само у фабрици већ на
целом путу сирове воде, почев од бу-
нара. Тако је, рецимо, на улазу у по-
стројење обавезно прање ципела, аде-
кватно одевање и ношење заштитних
назувака, редовно испирамо бунарске

колоне и сваког сата проверавамо ква-
литет воде. И отада нисмо имали ни-
каквих проблема, ни хемијске, ни ма-
кробиолошке природе – истиче
Радуловић.

Још Скробара, Кудељарац, 
Ново Село...

Када је у питању мрежа, први човек
„Водовода” наводи да се она редовно
испире и контролише, као и да су це-
ви у добром стању. Њих има свих вр-
ста – од челика и ПВЦ-а, али највише
је азбестно-цементних, док се у нови-
је време прелази на полиетиленске.

– Тренд је да се избацују азбестне
цеви, како би било што мање хавари-
ја. Годишње их мењамо отприлике је-
дан до два одсто, јер им рок истиче.
Но градња нових цевовода је већи
приоритет него замена старог, буду-
ћи да још увек има делова града у ко-
јима нема пијаће воде. Додуше, оста-
ло их је веома мало, али имамо
обавезу и према тим грађанима, на-
стањеним на Новосељанском путу,
Кудељарском насипу, у Охридској и
Скадарској улици, као и у деловима
Власинске и Мисе 2. Ту је и Скроба-
ра, за коју имамо и пројекат и грађе-
винску дозволу, али нисмо успели да
на конкурсу добијемо средства за пр-
ву фазу посла од 20 милиона динара,
од укупно око 45 милиона динара. Ти
радови ипак коштају, пре свега због
разуђености насеља – каже директор.

Он додаје да су недавно од истог
материјала урађени магистрални це-
воводи ка Јабуци и Глогоњу, чија је
мрежа дуго испирана, али сада гра-
ђани немају никакве примедбе на ра-
чун исправности воде.

– Ипак, у селима и даље већи део
водоводне мреже чине азбестно-це-
ментне цеви, што тежимо да замени-
мо. Тако смо управо завршили проје-
кат реконструкције водовода у
Долову, у плану је и Јабука, а за Гло-
гоњ већ имамо неопходну докумен-
тацију. Морам да истакнем да старост
цеви не утиче на квалитет воде, већ
само на учесталост хаварија. Сада Но-
во Село остаје једино које није при-

качено на градски водовод. Пројекат
је у изради и захтева само измену
планске документације, што ћемо, на-
дам се, завршити до краја ове године,
када бисмо започели изградњу. Пред-
рачун за тај посао је око милион и сто
педесет хиљада евра. У то спада и
комплетна израда резервоара за Ка-
чарево и Ново Село, као и магистрал-
ни вод до тог места. Тиме бисмо по-
крили цео град здравом пијаћом
водом – најављује Радуловић.

Не подлегати лажним вестима

Што се тиче фабрике воде, која се на-
лази на територији београдске општи-
не Палилула, директор каже да због
тога не постоји никакав проблем изу-
зев када је реч о прибављању доку-
ментације у случају неких рекон-
струкција или изградње.

– Имовинско-правни односи су у
питању, јер нам је филтер-станица на
парцели која је власништво четири
правна субјекта, а извориште формал-
но припада ПКБ-у, иако га несмета-
но користимо већ педесет година. На-
жалост, то су спори и тешки процеси,
али ћемо на крају, нема сумње, бити
уписани као званични корисници. По-
ред тога, радимо и елаборат о подзем-
ним ресурсима сирове воде будући да
се проширујемо на подручје Градске
шуме. Тиме бисмо осигурали количи-
ну здраве воде за будућност – наводи
директор.

Треба споменути да панчевачки
„Водовод” годишње производи до де-
сет милиона кубика воде за пиће, што
је дневно око 35.000.

– Некада се трошило много више,
али смо последњих година на разне
начине успели то да редукујемо. Би-
ло је више фактора, јер је пијаћа вода
коришћена за заливање, хлађење, пра-
ње улица, а имали смо и велике гу-
битке у систему, што је сада сведено
на минимум. Упркос томе апелујем
на Панчевце да рационално користе
пијаћу воду. Такође, иако је послед-
њих дана преко неких друштвених
мрежа колала прича о обустави испо-
руке воде, молим суграђане да верују
само нашим вестима, а о свим искљу-
чењима и хаваријама редовно ћемо
их обавештавати – апелује први чо-
век панчевачког „Водовода”.

Ј. Филиповић

ПИ ЈА ЋА ВО ДА НАМ ЈЕ ДО БРА И ИМА ЈЕ ДО ВОЉ НО

Процес прераде воде сада функционише беспрекорно

Директор ЈКП-а „Водовод и канализација” Александар Радуловић

Последњи резултати
испитивања панчевачке
пијаће воде показују 
да она не садржи
недозвољене материје, а
дозвољених има далеко
испод максималних
количина.

Пише: Михајло Глигорић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Паркинг за…

На Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ДО БАР ОД НОС ЦЕ НЕ 

И КВА ЛИ ТЕ ТА

Ако гле да мо це лу Ср би ју, це на

пан че вач ке пи ја ће во де је уме -

рена, пре ма ре чи ма ди рек то ра

ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”.

– Од нос це не и ква ли тета је нај -

бо љи мо гу ћи. Мо рам да ука жем и

на то да оне јеф ти ни је во де у дру -

гим ме сти ма нај че шће ни су пре -

ра ђе не и чи сте. Наш ку бик во де

из но си око ше зде сет ди на ра и то

нам по кри ва по сло ва ње са две ста

два де сет за по сле них за стал но и

још два де сет че тво ро на од ре ђе но

вре ме – на во ди Ра ду ло вић.
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КУЛ ТУР НИ ЦЕНТАР

Чу вај мо при ро ду
За вод за јав но здра вље Пан -
че во де ве ту го ди ну за ре дом
ор га ни зо вао је из ло жбу ра -
до ва при сти глих на фо то-
кон курс „Објек ти вом кроз
свет око нас”. Све ча но отва -
ра ње при ре ђе но је у уто рак,
4. ју на, у фо а јеу Кул тур ног
цен тра, а пре ма ре чи ма ор -
га ни за то ра, чи та ва ак тив -
ност по све ће на је обе ле жа -
ва њу Свет ског да на за шти -
те жи вот не сре ди не.

Те ма ово го ди шњег так -
ми че ња би ла је „По вра так
при ро ди”. Моћ при ро де, ње -
на ле по та, али и ње но ра -
за ра ње би ли су у фо ку су
фо то гра фа, као и по зи ти -
ван и не га ти ван аспект жи -
вот не сре ди не Ср би је и ути -
цај чо ве ка на при ро ду. Са -
ма из ло жба ор га ни зо ва на
је у два сег мен та: фо то гра -
фи је мла дих до ше сна ест
го ди на и фо то гра фи је од -
ра слих ау то ра, као део ме -
ђу на род ног фе сти ва ла БУ -
ДИ у Пан че ву.

Да под се ти мо, кон курс је
ре а ли зо ван под по кро ви -
тељ ством Фо то-са ве за Ср -
би је и Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не гра -
да Пан че ва и пра во уче шћа
има ли су сви фо то гра фи с
ра до ви ма на чи ње ним у
Срби ји. З. С.

ПОЛИЦИЈА ЈЕ БИЛА БРЗА

Расветљена два кривич на дела
МУП ПОЗИВА ЦИВИЛЕ

Постаните
антитерориста!

Спе ци јал на ан ти те ро ри стич -
ка је ди ни ца МУП-а Ср би је
(САЈ) ових да на је пр ви пут
у сво јој 40-го ди шњој истори -
ји по зва ла све за ин те ре со ва -
не гра ђа не ко ји би во ле ли да
ра де у њој, а до са да ни су би -
ли за по сле ни у МУП-у, да се
при ја ве. Да би им се та же -
ља оства ри ла, по треб но је да
про ђу тзв. се лек ци о ну обу -
ку на ко јој ће би ти за јед но
са ак тив ним при пад ни ци ма
по ли ци је. До са да су за за -
по сле ње у САЈ-у мо гли да
кон ку ри шу са мо они ко ји
већ ра де у по ли ци ји.

При ја вљи ва ње је мо гу ће
до 10. ју на, а основ ни усло ви
ко је сви за ин те ре со ва ни мо -
ра ју да ис пу ња ва ју је су да
жи ве на те ри то ри ји Бе о гра -
да, да има ју за вр ше ну нај -
ма ње сред ње шко лу, да ни су
осу ђи ва ни и да има ју во зач -
ку до зво лу Б-ка те го ри је.

Они ко ји од лу че да се
опро ба ју на се лек ци о ној
обу ци мо ра ће да про ђу кроз
по зи тив ну без бед но сну про -
ве ру, а струч ња ци МУП-а
ће про це ни ти да ли сви за -
ин те ре со ва ни за до во ља ва -
ју пред ви ђе не пси хо фи зич -
ке кри те ри ју ме. Пет на ест
нај бо љих на се лек ци о ној
обу ци би ће при мље ни у САЈ
и по ста ће део те елит не ан -
ти те ро ри стич ке је ди ни це.

Обра зац при ја ве за се лек -
ци о ну обу ку и све остале ин -
фор ма ци је за ин те ре со ва ни
кан ди да ти мо гу на ћи на сај -
ту www.mup.gov.rs. М. Г.

АКЦИЈА

Да ва о ци кр ви, па жња!
Сле де ће сре де, 12. ју на, од 9
до 12 са ти, у про сто ри ја ма Цр -
ве ног кр ста, у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на 15, упо ре до с ре -
дов ном град ском ак ци јом до -
бро вољ ног да ва ла штва кр ви,
би ће ре а ли зо ва на и тра ди ци о -
нал на ак ци ја „Ра дост да ва ња”.

Она по сто ји већ ду же од јед -
не де це ни је, одр жа ва се два -
пут го ди шње, у ју ну и у де -
цем бру, и оку пља ве ли ки број
на ших су гра -
ђа на из
раз ли чи -
тих ин -
сти ту -
ци ја и
пред у -
з е  ћ а
к о  ј и
к о  л е к  -
тив но или
по је ди нач но
до ла зе ка ко би сво јим ху ма -
ним чи ном спа сли не ко ме
живот.

Учи ни те то и ви, под усло -
вом да сте здра ви, има те из ме -
ђу 18 и 65 го ди на и до бру во љу
да ура ди те не што пле ме ни то.
Уо чи ле та, ка да су че сте не ста -
ши це кр ви, сва ка до дат на је ди -
ни ца је ви ше не го до бро до шла.
Ако 12. ју на не бу де те у мо гућ -
но сти да да те крв, мо же те то
учи ни ти би ло ко је на ред не сре -
де, од 9 до 12 са ти. Д. К.

За пра ши ва ње 
про ве ре ним
средствима

За вре ме су зби ја ња,
од 18 са ти, 
из бе га ва ти шет њу

Сва ко ко се ових да на за те као
на ке ју и у остат ку По та миш ја,
али и у бли зи ни не ка квог ра -
сти ња, био је при ну ђен, на ро -
чи то у пред ве чер је, да ухва ти
спринт ка ко би уте као кри ла -
тој жга ди ји.

Не ма сум ње да је, на кон не -
бро је них ки шних да на, кон -
цен тра ци ја ко ма ра ца све упа -
дљи ви ја. И бол ни ја...

Би ло је и го ре

Да их има у ве ћој ме ри, не спо -
ри ни Зден ка Миљ ко вић, се -
кре тар Се кре та ри ја та за за шти -
ту жи вот не сре ди не у Град ској
упра ви и не ко ко је го ди на ма
за ду жен за су зби ја ње штет них
ин се ка та. Ме ђу тим, она на во -
ди да их је не ка да би ло и по
три пу та ви ше.

– На реч не фор ме ко ма ра ца
ни ко не мо же да ути че; они су
вр ло агре сив ни и ује да ју пре ко
це лог да на. Са да их у клоп ка -
ма са су вим ле дом ко је еми ту -
ју угљен-ди ок сид, од уве че до
ују тро, бу де по два де се так, што
ге не рал но ни је мно го. По ста -
вље не су на два де сет два ме ста
по це лом гра ду и у на се ље ним
ме сти ма, а нај го ре је у Гло гоњу,

уз Та миш, где их је де се то стру -
ко ви ше. Реч ни ко мар ци се по -
ја вљу ју на по чет ку се зо не и увек
су агре сив ни. При том њи хов
раз вој, због хлад но ће, ове го -
ди не ка сни, јер је ла не већ око
1. ма ја би ло мно го фор ми ра -
них је дин ки. И ка ко је по че ло
то пло вре ме – кре ну ли су. С
дру ге стра не, код реч них ко -
ма ра ца, за раз ли ку од кућ них,
до бро је то што су све је дин ке
у истом ста ди ју му, без об зи ра

на то да ли су лар ве, лут ке или
од ра сле – ка же Миљ ко ви ће ва.

Ка да је реч о су зби ја њу, она
ис ти че да је на сна зи по след ња
од три го ди не ва же ћег уго во ра
(за из во ђе ње и над зор) с фир -
мом „Еко-сан”.

– На осно ву из ве шта ја о мо -
ни то рин гу ко ји пра ви струч на
ку ћа, по пут бе о град ског За во да

за би о ци де, из да јемо на лог ода -
бра ном из во ђа чу да сту пи у ак -
ци ју. И док се зи ми ба ви мо
истре бље њем ко ма ра ца из по -
дру ма и дру гих обје ка та, ле ти
ра ди мо на уни шта ва њу лар ви
уз по моћ лар ви ци да. По след -
њих да на у фо ку су су нам би ли
ки шни ка на ли, пре све га у Ја -
бу ци и Гло го њу, и по ре зул та ти -
ма се ви ди да је тих вр ста кућ -
них ко ма ра ца ре ла тив но ма ло.
По ред то га, пре де се так да на за -

по че ли смо по де лу ке си ца с лар -
ви ци ди ма по ку ћа ма, уз на по -
ме ну да их оба ве зно тре ба уба -
ци ва ти та мо где има сеп тич ких
ја ма. У гра ду је тај по сао већ за -
вр шен, а по де ла по на се ље ним
ме сти ма по че ла је од Ја бу ке и
Гло го ња – на во ди се кре тар ка.

Због убр за ни јег раз во ја ко -
ма ра ца тре ти ра ње је за ка за но

за су бо ту, 8. јун, од 18 са ти, а
по сто ји мо гућ ност да то бу де и
дан ра ни је. Нео п ход но је да та -
да бу де ста бил но и то пло вре -
ме, с тем пе ра ту ром ко ја не сме
да пад не ис под 18 сте пе ни, као
и да не ма ве тра или ки ше у
по чет ку ак ци је.

И с неба и из воде

– За пра ши ва ње ће се од ви ја ти
са зе мље и с ре ке, ода кле ће се
ра ди ти ме то дом тер мал ног за -
ма гљи ва ња. Реч је о те шком
ди му ко ји се за вла чи у гне зда
ко ма ра ца. На рав но, би ће ко -
ри шће на до зво ље на и про ве -
ре на сред ства, ко ја за љу де ни -
су опа сна и ни ком се до сад ни -
шта ло ше ни је де си ло. Ме ђу -
тим, мо гу ће су и не ке тре нут -
не ре ак ци је, па је бо ље да на -
ши су гра ђа ни у то вре ме не бу -
ду на та ми шком ке ју или би ло
где на ре ци. Ина че, ра ди се о
пре па ра ту ко ји леб ди у ва зду -
ху и до 72 са та, а за то вре ме
ко ма рац мо же да се за ле пи за
ње га и уги не. Кад ин сек ти ма
сред ство уђе у кр во ток, они по -
ста ју вр ло агре сив ни и же сто -
ко уба да ју, па је то још је дан
раз лог да љу ди не бу ду на по љу
– апе лу је Зден ка Миљ ко вић.

Све у све му, у су бо ту уве че
два де се так во зи ла кр ста ри ће
кроз град и сва на се ље на ме -
ста. На кон то га у ро ку од 48
са ти би ће по ста вље не клоп ке
ра ди про ве ре број ног ста ња и
ако оно ни је па ло за 50 од сто,
по сту пак ће би ти по но вљен. 

Ј. Фи ли повић

ОВИХ ДА НА КРИ ЛА ТА ЖГА ДИ ЈА НИ КОМ НЕ ДА МИ РА

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

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

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

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

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

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

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-
би о хе миј ској ла бо ра то ри ји
те уста но ве па ци јен ти ве ћи -
ну ве ри фи ко ва них, кон тро -

ли са них и су ми ра них ре зул -
та та мо гу до би ти за све га
сат вре ме на.

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

аб до ми нал не
хи рур ги је из
Оп ште бол ни це
Пан че во.

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

Пан че вач ка по ли ци ја је по сле
са мо два да на от кри ла не по зна -
тог по чи ни о ца ко ји је у не де љу,
2. ју на, на пао и но жем из бо 48-
-го ди шњег му шкар ца из на шег
гра да и лак ше га по вре дио.

Он је ухап шен по на ло гу Ви -
шег јав ног ту жи ла штва у Пан -
че ву, а по ли ци ја ће про тив ње -
га под не ти кри вич ну при ја ву
ко ја ће га те ре ти ти за на но ше -
ње ла ких те ле сних по вре да дру -
гој осо би.

По ли циј ска упра ва Пан че во
ће по на ло гу Ви шег јав ног ту -
жи ла штва у на шем гра ду под -

не ти и кри вич ну при ја ву про -
тив ше сна е сто го ди шња ка ко ји
жи ви на те ри то ри ји Ко ва чи це
због по сто ја ња осно ва сум ње
да је из вр шио кри вич но де ло
иза зи ва ње оп ште опа сно сти.

Сум ња се да је он та ко ђе пре
два да на иза звао по жар на ау -
то мо би лу „голф” пар ки ра ном
ис пред по ро дич не ку ће у око -
ли ни Ко ва чи це, ко ји је пот пу -
но из го рео. На сре ћу, у по жа ру
ни је би ло по вре ђе них. По ли -
ци ја је бр зо иден ти фи ко ва ла
осум њи че ног и ра све тли ла ово
кри вич но де ло. М. Г.

ЈКП „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

Све ће покосити

ЈКП „Зе ле ни ло” ових да на је
на ја ви ло да ће тра ва би ти по -
ко ше на у свим де ло ви ма гра да
где то још увек ни је за вр ше но.
Ово јав но ко му нал но пред у зе -
ће апе ло ва ло је на гра ђа не ко ји
жи ве та мо где овај по сао ни је
оба вљен, да бу ду стр пљи ви док
не до ђу рад ни ци „Зе ле ни ла”.

„ЈКП ’Зе ле ни ло’ зна сва ку
ло ка ци ју где је тра ва по ра сла.
Мо ли мо вас за раз у ме ва ње, јер
ки ша па да да ни ма. У че твр так
смо ко си ли јед но на се ље, а оно
да нас из гле да као џун гла. Све
ће би ти по ко ше но. На ши рад -
ни ци су на те ре ну и ви кен дом
и мо ли мо за раз у ме ва ње. Пре -
ма вре мен ским прог но за ма,
ова кво, ло ше вре ме ће би ти до
кра ја не де ље, а на кон то га по -
чи ње то пли та лас и пре ста ју
па да ви не”, пи ше у са оп ште њу
ко је је „Зе ле ни ло” об ја ви ло на
„Феј сбу ку”. М. Г.

Акција је заказана за 8. јун, од 18 сати, 
а можда ће бити и дан раније.

Зденка Миљковић, секретар 
Секретаријата за заштиту животне средине

Промене у 
„Панчевцу”

Нови главни и одговорни уред-
ник „Панчевца” је Александар
Живковић, досадашњи заме-
ник гл. и одг. уредника листа.
Досадашњи први човек ре-
дакције Синиша Трајковић
остаје у „Панчевцу” као члан
уредништва.



Ви ди мо да је „Бо љи жи вот” по след ња ве ли ка се ри ја
СФРЈ, се ри ја на де и се ри ја Бе о гра да, а „Срећ ни љу ди”
су пр ва ве ли ка се ри ја пост-Ју го сла ви је, у чи јем на ра -
ти ву се бор би стра ха и на де при дру жу је и емо ци ја по -
ни же ња... Та ко да је у ства ри по пу лар ност ове се ри је
об ја шњи ва чи ње ни цом да су гле да лач ке емо ци је, емо -
ци је но вих ге не ра ци ја гле да ла ца из 2019, за стра шу ју ће
слич не оним емо ци ја ма ко је је се ри ја до не ла 1993.

(Про фе сор ка на ФДУ др Не ве на Да ко вић, РТС, 30.
мај)

* * *
Вла да Ср би је усво ји ла је ме диј ску стра те ги ју без кључ -
них пред ло га рад не гру пе, не по сред но пред об ја вљи ва -
ње из ве шта ја Европ ске ко ми си је о на прет ку Ср би је,
ка ко би при ка за ла бо ље ре зул та те у сло бо ди ме ди ја од
ре ал них, али нај сла би је оце не у овој обла сти по ка зу ју
да тај „по ку шај об ма не” ни је ус пео. Ду бо ко ме за бри -
ња ва то што је цео оде љак о РЕМ из ба чен јер сма трам
да је то кан це ро зно тки во ме диј ског си сте ма у Ср би ји.
Оно што до дат но за бри ња ва је но ва не ја сна и опа сна
иде ја – да се де фи ни ше цен зу ра и ма пи ра ју но си о ци
цен зу ре, што би ство ри ло про стор за још ве ћу кон тро лу
ме ди ја. Чи ни се да је труд рад не гру пе био уза лу дан и
да је Вла да стру ку из вр гла ру глу.

(Но ви нар Ву ка шин Об ра до вић, „Да нас”, 31. мај)

* * *
У че твр так нас је по ли ци ја за мо ли ла да не иза ђе мо из
„Дор ћол пла ца”, где се одр жа вао фе сти вал. Не пла ни ра -
но смо има ли ма лу жур ку. Су пер је би ло. А по зи тив на
ствар је што се код го сти ју с Ко со ва про ме ни ла пер цеп -
ци ја о по ли ци ји. За њих је та срп ска по ли ци ја – ко јом се
хра ни ко сов ски на ци о на ли зам, не што нај го ре. Они ни -
ка да ни су ви де ли уни фор му срп ског по ли цај ца, али
„зна ју” да је срп ски по ли ца јац „зло и ка та стро фа”. Ка да
су ви де ли да срп ска по ли ци ја њих чу ва, да су они мир -
ни, опу ште ни и да има ју жур ку јер је ту по ли ци ја, то је
опет јед на ве ли ка про ме на. Нор ма ли за ци ја, ка ко јој ми
до при но си мо, огле да се упра во у то ме шта ће о Бе о гра -
ду ми сли ти го сти из При шти не ко ји се то ком ви кен да
вра ћа ју ку ћи. Ре ћи ће да „та мо има лу да ка на ци о на ли -
ста, као што их има и код нас, али та мо има и не ких
див них љу ди, ко ји ра де и тру де се, као и код нас. Та мо
по ли ци ја про фе си о нал но ра ди свој по сао”. Тре ба да
схва те да је слич но. Ни су срп ско и ко сов ско дру штво
уоп ште то ли ко раз ли чи ти. Ка да та ко на у чи мо да раз ми -
шља мо јед ни о дру ги ма, он да ће све би ти мно го лак ше.

(Ди рек тор фе сти ва ла „Мир ди та, до бар дан” Иван Ђу -
рић, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 3. јун)

* * *

* * *
Си ту а ци ја је ја ко те шка, де ца бе же из зе мље, огром на
је не за по сле ност, у Ср би ји се ја вља тра гич на кла са пре -
ка ри ја та. То смо ско ро сви ми ко ји не по се ду је мо бо -
гат ство у сво јим ру ка ма, не по се ду је мо по ли тич ку моћ
и не мо же мо да пла ни ра мо сво ју људ ску бу дућ ност.
Ка ква је то др жа ва ко ја не омо гу ћу је љу ди ма да пла ни -
ра ју бу дућ ност? Др жа ва мо ра да чи ни да бу де до бро
што ве ћем бро ју љу ди. Ов де се др жа ва све ла на ин стру -
мент у ру ка ма са мо оних ко ји су до гра би ли све по лу ге
фи нан сиј ске и по ли тич ке мо ћи.

(Со ци о лог Ђо ки ца Јо ва но вић, „Бе та”, 31. мај)

* * *
Жи ви мо у вре ме ну ка да мо же те да ра ди те шта хо ће те
са мо ако ма ше те за ста вом. Та ко да са да гра ди мо јед но
нео бич но дру штво, ко је је изо ло ва но и у ко јем но ве ге -
не ра ци је не по зна ју до вољ но свет. Они не пу ту ју ка ко
би тај свет упо зна ли и При шти на је пу на два де се то го -
ди шња ка ко ји ни ка да ни су пу то ва ли у ино стран ство.
Би ти изо ло ван у та ко ма лој зе мљи, зна чи да не ма те
иде ју шта се де ша ва око вас, јер кроз ме ди је ви не мо -
же те да упо зна те свет, то мо ра те да ура ди те ако пу ту је -
те све том и кроз жи ве су сре те. С об зи ром на то да ра -
дим као про фе сор, имам при ли ку да упо зна јем . По се -
ћу јем и дру штве не мре же и при лич но сам из не на ђен
ра стом на ци о на ли зма у чи та вом ре ги о ну, на ро чи то ме -
ђу мла ди ма. И то ме ђу они ма ко ји ни су пре жи ве ли рат
и од ко јих се оче ку је да из гра де мо сто ве, да бу ду Евро -
пља ни, ко смо по ли те, отво ре ног ду ха. Али не мо гу да их
кри вим за то. Из гра ди ли смо дру штва у ко ји ма је кул
би ти на ци о на ли ста. То је за и ста ве ли ки раз лог за за -
бри ну тост и с мла ди ма сто га мо ра мо да раз го ва ра мо о
на ци о на ли зму и да им об ја сни мо ку да он во ди. На Бал -
ка ну ства ри мо гу по ста ти ком пли ко ва не ве о ма бр зо.

(Ре ди тељ Исмет Си ја ри на, DW, 31. мај)
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КОНЦЕПТ

Од ове године ће се,
поред Дана града 
(8. новембра),
славити и Велика
Госпојина (28. августа)

Сигнал мобилне
телефоније у Иванову
биће додатно
побољшан

Пан че во ће од ове го ди не, по -
ред Да на гра да (8. но вем бра),
сла ви ти и град ску сла ву, Ве ли -
ку Го спо ји ну, ко ја се пра зну је
28. ав гу ста – из гла са ли су чла -
но ви Град ског ве ћа на сед ни -
ци одр жа ној 4. ју на.

Обра зла жу ћи ту од лу ку, Не -
ма ња Ро тар, члан Град ског ве -
ћа за ду жен за кул ту ру и ин -
фор ми са ње, под се тио је да сво -
је сла ве има ју гра до ви по пут
Бе о гра да (Спа сов дан), Ни ша
(Све ти цар Кон стан тин и ца -
ри ца Је ле на), Но вог Са да (Ђур -
ђиц) и Зре ња ни на (Ве ли ка Го -
спо ји на).

– Пред лог је по те као од про -
то је ре ја-ста вро фо ра Ра до сла ва
Ми ла но ви ћа, ста ре ши не хра -
ма Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди -
це. Гра до на чел ник и ја смо оба -
ви ли раз го вор с пред став ни ци -
ма све штен ства и до шли до то -
га да то бу де Ве ли ка Го спо ји -
на, ка да ће гра до на чел ник при -
су ство ва ти ли тур ги ји и на кон
то га до ћи у град ску ку ћу, где
ће се се ћи слав ски ко лач и оба -
ви ти слав ски ри ту ал. Про грам
ко ји би про пра тио тај дан био
би сли чан про гра му за Дан гра -
да; те не де ље би се одр жа ва ле
раз не спорт ске и кул тур не све -
ча но сти ко је би има ле ве зе са
овим ду хов ним пра зни ком –
ис та као је Ро тар.

Он је до дао да је за ми шље но
да се град ска сла ва Пан че ва
обе ле жа ва не де љу да на и да ће

про грам под се ћа ти на онај ко -
ји се при ре ђу је у част Да на гра -
да. Пре ма Ро та ро вим ре чи ма,
по во дом град ске сла ве би се
ор га ни зо ва ле раз не кул тур не и
ду хов не све ча но сти. Ро тар је
ис та као и да за наш град и

град ски бу џет то не би пред -
ста вља ло ни ка кав до дат ни тро -
шак.

Град ска сла ва по кло пи ла би
се са сла вом Цр кве са два тор -
ња, ко ји и но си на зив по том
пра зни ку.

Чла но ви Град ског ве ћа Пан -
че ва су на овој сед ни ци усво -
ји ли и од лу ку о ре ви зи ји фи -
нан сиј ских из ве шта ја за вр шног
ра чу на бу џе та Гра да Пан че ва
за 2018. го ди ну. То ком пред -
ста вља ња нај ва жни јих став ки
тог до ку мен та ис так ну то је да
Град Пан че во, по ми шље њу Др -
жав не ре ви зор ске ин сти ту ци -
је, де ли пр во ме сто са Сме де -
ре вом као при мер до бре прак -
се у упра вља њу јав ним фи нан -
си ја ма. То је утвр ђе но на кон
ана ли зе 119 из ве шта ја ко ју је
Др жав на ре ви зор ска ин сти ту -
ци ја спро ве ла у пе ри о ду од
2014. до 2017. го ди не.

То ком рас пра ве о јед ној од
та ча ка днев ног ре да ко ја се од -
но си ла на про ме не Ло кал ног
ак ци о ног пла на за за по шља ва -
ње за ову го ди ну са оп ште но је
да ће Град Пан че во из дво ји ти
9,5 ми ли о на ди на ра за по др шку
про гра му за отва ра ње но вих рад -
них ме ста у на шем гра ду.

На сед ни ци Град ског ве ћа
усво је на је и од лу ка о да ва њу
са гла сно сти на од лу ку Над зор -
ног од бо ра ЈКП-а „Хи ги је на” о
упи су за ло жног пра ва на
покретноj имо ви ни тог јав ног
ко му нал ног пред у зе ћа. Пред -
став ник „Хи ги је не” под се тио је
да се та од лу ка од но си на одо -
бре ње том ЈКП-у да се кре дит -
но за ду жи ра ди ку по ви не ка -
ми о на за од но ше ње ђу бре та.

Чла но ви град ске вла де из -
гла са ли су и од лу ку о да ва њу
са гла сно сти До му кул ту ре у
Ива но ву да да у за куп део кро -
ва на том објек ту ра ди по ста -
вља ња мре же ба зних ста ни ца
ко је ће ко ри сти ти опе ра те ри
мо бил не те ле фо ни је.

Усво је не су и од лу ке о из ме -
на ма фи нан сиј ских пла но ва
ме сних за јед ни ца у Омо љи ци
и До ло ву и ме сне за јед ни це на
Ко те жу 1.

М. Глигорић

СТИ ГЛА ДО НА ЦИ ЈА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ „BIKER-BRUMMI-HILFE”

Бајкери из Немачке послали помоћ Панчеву
Сти гао кон вој 
с меди цин ском
опремом, школ ским
на ме штајем, одећом,
играчакама...

Ве ли ки кон вој ху ма ни тар не по -
мо ћи у ви ду ме ди цин ске опре -
ме, ма те ри ја ла и по ма га ла, оде -
ће и игра ча ка ко ју до ни ра не -
мач ка ху ма ни тар на ор га ни за -
ци ја бај ке ра „Biker-Brummi-
Hilfe” (BBH) са др Хер ма ном
Мун це лом на че лу, сти гао је у
Пан че во у сре ду, 5. ју на. Бај -
ке ри су у окви ру сво је осам на -
е сте ху ма ни тар не ту ре, са укуп -
но 24 шле пе ра по мо ћи, нај пре
по се ти ли Арад и Ре ши цу у Ру -
му ни ји, за тим Кра ље во и на
кра ју су сти гли и у Пан че во.

Ова ор га ни за ци ја по зна та је
по то ме што већ се дам на ест го -
ди на има до на тор ске ак ци је, та -
ко што то ком го ди не при ку пља
по лов ну, ис прав ну опре му с ма -
лим сте пе ном ко ри шће но сти и

за тим је сер ви си ра и при пре ма
за да љу упо тре бу, а све то за -
хва љу ју ћи сред стви ма ко ја до -
би ја из европ ских фон до ва. То
чи не сва ке го ди не за по два гра -
да у две др жа ве, а ове го ди не су
то Ср би ја и Ру му ни ја.

Кон вој од шест шле пе ра под
прат њом ко ји је у сре ду сти -

гао у Лу ку Ду нав пра ти ли су
и мо то ци кли сти из Швај цар -
ске, Не мач ке, Ру му ни је, Хр -
ват ске, Ма ке до ни је и Ср би је.
Ова ак ци ја ре зул тат је са рад -
ње не мач ког удру же ња BBH и
пан че вач ког мо то-клу ба „Си -
ри јус”, а по мо гли су је и Град
Пан че во, као и до ма ће ком -

па ни је „Ба нат пре воз”, „Ме -
ди Са на” и „Лу ка Ду нав”, ко је
су гра тис оба ви ле шпе ди тер -
ске и уво знич ке услу ге, као и
услу ге скла ди ште ња.

У Град ској упра ви ка жу да
је ху ма ни тар на по моћ на ме -
ње на Оп штој бол ни ци, До му
здра вља, До му за ли ца са оште -
ће ним ви дом „Збри ња ва ње” и
до му „Ср це у Ја бу ци”. Кон ти -
гент се са сто ји од око че тр де -
сет бол нич ких кре ве та, че ти -
ри опе ра ци о на сто ла, сто ло ва
за па то ло ги ју, ин ва лид ских ко -
ли ца, бол нич ких но си ла, ин -
ду стриј ских су ши ли ца, раз ли -
чи тих ме ди цин ских ин стру ме -
на та, сте ри ли за то ра, ул тра звуч -
них уре ђа ја, сто ло ва за пре ви -
ја ње, ме ди цин ског по тро шног
ма те ри ја ла, ду ше ка, рад не оде -
ће, по сте љи не, као и кан це ла -
риј ског на ме шта ја, школ ског
на ме шта ја и при бо ра, по лов -
не оде ће, оде ће за де цу и бе бе
и игра ча ка.

Д. К.

ОД ЛУ КА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПАН ЧЕ ВО ДО БИ ЈА СВО ЈУ СЛА ВУ

Црква посвећена Успењу Пресвете Богородице

ШТА СЕ СЛА ВИ

Ве ли ка Го спо ји на или Ус пе ње Пре све те Бо го ро ди це је дан је

од нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка. Он сла ви успо ме ну на

смрт Бо го ро ди це и, пре ма је ван ђељ ском пре да њу, пред ста -

вља дан ка да се она ваз не ла на не бо и „пре да ла свој дух у

ру ке Спа си те ља”. Срп ска пра во слав на цр ква и вер ни ци сла -

ве га 28. ав гу ста, од но сно 15. ав гу ста по ју ли јан ском ка лен -

да ру, ка да се за вр ша ва и пост ко ји тра је че тр на ест да на.

„СПЕ ЦИ ЈАЛ НА ЛУ КА” ПО СТА ЈЕ ДР ЖАВ НА ИМО ВИ НА

Град до био че твр то пристаниште
Ди рек тор Ре пу блич ке ди рек -
ци је за имо ви ну Јо ван Вор ка -
пић пот пи сао је у сре ду, 5. ју -
на, Уго вор о пре но су пра ва јав -
не сво ји не на не по крет но сти -
ма с ди рек то ром „Спе ци јал не
лу ке” д. о. о. Пан че во Ми ља -
ном Ђу ро ви ћем. На кон што је
усво је на из ме на Уред бе о утвр -
ђи ва њу луч ког под руч ја лу ке у
Пан че ву, Вла да Ср би је је од -
лу чи ла да у јав ну сво ји ну Ре -
пу бли ке упи ше луч ку ин фра -
струк ту ру „Спе ци јал не лу ке”,

чи ја је вред ност про це ње на на
2,5 ми ли јар ди ди на ра.

Луч ко под руч је у Пан че ву тре -
нут но је нај ве ће у Ср би ји и про -
сти ре се на 128 хек та ра. „Спе -
ци јал на лу ка” је по след ња лу ка
у вла сни штву Ре пу бли ке Ср би -
је и че твр ти при вред ни су бје -
кат ко ји ће до би ти ли цен цу за
оба вља ње луч ке де лат но сти у
Пан че ву. Ту су још при ста ни -
ште НИС – Ра фи не ри је наф те,
Лу ка Ду нав Пан че во и при ста -
ни ште „Гра нек спор та”.

Да под се ти мо, „Спе ци јал на
лу ка” на ста ла је од лу ке 
„ХИ П–А зо та ре” и же ле знич ког
чво ра ко ји је био вла сни штво
те др жав не фа бри ке, ко ја је од
2018. го ди не у сте ча ју. На ла зи
се на Ду на ву и у вла сни штву је
ЈП-а „Ср би ја гас”, ко ји је до ње
до шао на пла ћу ју ћи дуг за
испору че ни при род ни гас 
„ХИ П–А зо та ри”. Пре ма про це -
ни струч ња ка, у „Спе ци јал ној
лу ци” ће се пре то ва ра ти бли зу
по ла ми ли о на то на те ре та

годишње. У пла ну су ин ве сти -
ци је у одр жа ва ње ин фра струк -
ту ре и оп ти ми за ци ју де лат но -
сти. Вре ди на по ме ну ти да се у
окви ру ове лу ке на ла зи „Азо та -
рин” ка нал, чи ји је по тен ци јал
огро ман јер има ве ли ку ду би ну
и ши ри ну и омо гу ћа ва да у „Спе -
ци јал ну лу ку” упло ве реч но-
мор ски бро до ви. Овим чи ном
др жа ва се обез бе ди ла и са чу ва -
ла ва жан при вред ни ре сурс од
бу ду ћег вла сни ка „Азо та ре”.

З. С.

Хуманитарна тура обухватила Румунију и Србију
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УПО ЗО РЕ ЊЕ ОНИ МА КО ЈИ ПО КУ ША ВА ЈУ ДА НА СУ ДУ ОСТВА РЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА

ПО ЈЕ ДИ НИ АДВО КА ТИ ВА РА ЈУ ГРА ЂА НЕ
Састају се с клијентима 
по кафанама

Пан че вач ки адво кат Сло бо дан Ре жа,
члан Управ ног од бо ра Адво кат ске ко -
мо ре Вој во ди не и пред сед ник Ју жно -
ба нат ског огран ка те ин сти ту ци је, упо -
зо рио је гра ђа не да по сто је по је ди ни
адво ка ти и не ке не вла ди не ор га ни за -
ци је ко ји пру жа ју прав ну по моћ иа ко
на то не ма ју пра во по за ко ну.

Он је до дао да је под јед на ко спор -
но и то што ме ђу адво ка ти ма има
оних ко ји ор га ни зу ју са стан ке с кли -
јен ти ма ван адво кат ских кан це ла ри -
ја, по уго сти тељ ским објек ти ма, иа ко
то ни је до зво ље но. На тим са стан ци -
ма та кви адво ка ти ну де сво је услу ге
ис под це не или по це на ма ви шим од
утвр ђе них, про тив за ко ни то се ре кла -
ми ра ју и без има ло об зи ра об ма њу ју
гра ђа не.

Ре жа је са оп штио да су по во дом
то га Адво кат ска ко мо ра Вој во ди не и
Управ ни од бор те ин сти ту ци је фор -
ми ра ли Ко ми си ју за ети ку, чи ји је
пре вас ход ни за да так бор ба про тив та -
квих адво ка та, као и за кон ско санк -
ци о ни са ње по је ди на ца из те про фе -
си је ко ји кр ше за ко не, зло у по тре бља -

ва ју свој по ло жај и ва ра ју гра ђа не.
Он је по звао све оне ко ји су би ли жр -
тве та квих об ма на да то оба ве зно при -
ја ве или по ли ци ји, или пан че вач ком
огран ку Адво кат ске ко мо ре Вој во ди -
не, чи је се кан це ла ри је на ла зе у Змај
Јо ви ној 5.

– У по след ње вре ме у Пан че ву се
де ша ва да се по зи ва ју бив ши рад ни -
ци „Те сле”, „Раз во ја и ин же ње рин га”,
„Ста кла ре”, „Тр го про дук та” и дру гих
бив ших пан че вач ких фир ми на са -
стан ке по пан че вач ким уго сти тељ -
ским објек ти ма и да им од ре ђе ни
адво ка ти том при ли ком ну де за сту -
па ње у оства ри ва њу њи хо вих пра ва
за од ре ђе ни про це нат ко ји пре ла зи
за ко ном пред ви ђен ли мит. Гра ђа ни -
ма се на тим са стан ци ма ну де на пот -
пи си ва ње ра зни уго во ри о за сту па њу
и пу но моћ ја. Та до ку мен та им се обич -
но не вра ћа ју на зад, по сле че га они
тек ка сни је схва та ју да су би ли пре -
ва ре ни и из ма ни пу ли са ни – ис та као
је Ре жа.

До дао је да је за па њу ју ће то што се
оба ве ште ња о та квим са стан ци ма об -
ја вљу ју у огла си ма у штам пи или ле пе
по бан де ра ма, др ве ћу и дру гим јав -
ним ме сти ма. Пре ма ње го вим ре чи -
ма, ин ди ка тив но је и то што има много

по во да за сум њу да адво ка ти ма ко ји
ор га ни зу ју та кве ску по ве не ка ли ца из
др жав них ин сти ту ци ја до ста вља ју ин -
фор ма ци је о лич ним по да ци ма и
јединстве ним ма тич ним бро је ви ма
бивших рад ни ка ко ји по ку ша ва ју да 
пре ко су да оства ре сво је нов ча но
потражива ње.

Пре ма Ре жи ним ре чи ма, то се ја -
сно ви ди на осно ву то га што се та кви
рад ни ци нај пре по зи ва ју те ле фо ном,
или им се по ну де адво ка та за за сту -
па ње на су ду уба цу ју у по штан ске сан -
ду чи ће. Ре жа је ре као да се то не де -
ша ва са мо у Пан че ву, не го и у Бе о -
гра ду, Но вом Са ду и дру гим гра до ви -
ма ши ром Ср би је и Вој во ди не.

Он је ис та као да су на ме ти не мо -
рал них адво ка та по пра ви лу рад ни ци
ко ји се су де на кон што су фир ме у
ко ји ма су ра ди ли оти шле у сте чај, а
прет ход но им ни су ис пла ти ле све лич -
не до хот ке. Они нај че шће по сле број -
них обе ћа ња пр во до би ја ју да пот пи -
шу ра зна до ку мен та и уго во ре, а тек
на кнад но, ка да је обич но ка сно, схва -
те да су би ли пре ва ре ни. Ре жа је због
то га апе ло вао на гра ђа не да не на се -
да ју ола ко на обе ћа ња без об зир них и
не са ве сних адво ка та.

М. Г. Адвокат Слободан Режа

Нафт ни ги гант до ни рао
гото во сто ми ли о на динара
за здра вље најмла ђих

Ком па ни ја НИС ће у окви ру дру -
штве но од го вор ног про гра ма „За јед -
ни ци за јед но” по др жа ти два де сет
здрав стве них уста но ва ши ром Ср би -
је и уложи ти го то во ми ли он евра
(116,5 ми ли о на ди на ра) у ин сти ту -

ци је у ко ји ма се ле че наши нај мла ђи
суграђани.

За хва љу ју ћи ру ско-срп ском нафт -
ном ги ган ту, ма ли ша ни у Бе о гра ду,
Но вом Са ду, Ни шу, Чач ку, Пан че ву,
По жа рев цу, Зре ња ни ну, Ки кин ди, Но -
вом Бе че ју, Ср бо бра ну, Жи ти шту,
Кањи жи и План ди шту има ће бо љу
здрав стве ну за шти ту. До мо ви здра -
вља иза бра ни су у сво јим сре ди на ма
на ово го ди шњем кон кур су „За јед ници

за јед но”, а о из бо ру про је ка та од лу -
чи ва ла је ко ми си ја са ста вље на од
пред став ни ка Ми ни стар ства здра вља
Ср би је, ло кал них за јед ни ца и ком па -
ни је НИС.

На овај на чин НИС ће по мо ћи ре -
кон струк ци ју и адап та ци ју деч јих
дис пан зе ра, на бав ку са вре ме не ме -
ди цин ске опре ме и апа ра та, као и
са ни тет ских во зи ла за низ здрав стве -
них уста но ва у парт нер ским оп шти -
на ма и гра до ви ма.

Ула га ње у по бољ ша ње усло ва за
рад здрав стве них ин сти ту ци ја део је
стра те шког опре де ље ња НИС-а, а ком -
па ни ја је до са да у по др шку уста но -
ва ма у ко ји ма се ле че нај мла ђи кроз
раз ли чи те про гра ме ин ве сти ра ла го -
то во 100 ми ли о на ди на ра. Та ко је
НИС до ни рао сред ства за на бав ку са -
вре ме них апа ра та Ин сти ту ту за здрав -
стве ну за шти ту де це и омла ди не Вој -
во ди не у Но вом Са ду, Уни вер зи тет -
ској деч јој кли ни ци „Тир шо ва” у Бео -
гра ду, Оп штој бол ни ци „Сту де ни ца”
у Кра ље ву и Кли нич ко-бол нич ком
цен тру у Ко сов ској Ми тро ви ци. НИС
је по др жао и Хе ма то он ко ло шко

одеље ње за деч је ин тер не бо ле сти у
Ни шу, као и Ин сти тут за здрав стве ну
за шти ту мај ке и де те та „Др Ву кан
Чу пић”.

Да под се ти мо, НИС већ је да на ест
го ди на ре а ли зу је про грам дру штве -
не од го вор но сти „За јед ни ци за јед -
но” ко јим уна пре ђу је жи вот ста нов -
ни ка три на ест гра до ва и оп шти на у
ко ји ма ком па ни ја по слу је. У са рад -
њи с ло кал ним за јед ни ца ма ком па -
ни ја је ре а ли зо ва ла ви ше од 900 про -
је ка та вред них пре ко ми ли јар ду
дина ра. Та сред ства су уло же на у ре -
кон струк ци ју вр ти ћа, пар ко ва, игра -
ли шта и шко ла, опре ма ње школ ских
ла бо ра то ри ја и учи о ни ца, као и ре а -
ли за ци ју про је ка та из обла сти обра -
зо ва ња и на у ке, кул ту ре, еко ло ги је,
спор та, јав ног здра вља и со ци јал не
за шти те.

НИС ПО ДИ ЖЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ НА ВИ ШИ НИ ВО

По др шка ло кал ним деч јим дис пан зе ри ма

Основ ци из Ка ча ре ва
побед ни ци еко ло шке 
акци је „Уште ди, 
ви де ћеш да вре ди”

Фо ли је за при јат ни ји 
бора вак у шко ли

Град Пан че во је у сре ду, 5. ју на, обе ле -
жио Свет ски дан за шти те жи вот не сре -
ди не у скла ду са ак тив но сти ко је је су
пре по ру чи ле Ује ди ње не на ци је, од но -
сно њи хо вим Про гра мом за жи вот ну
сре ди ну (UNEP). Чла ни ца Град ског ве -
ћа за за шти ту жи вот не сре ди не и енер -
гет ску ефи ка сност Ка та ри на Ба њаи и
ди рек тор ЈКП-а „Зе ле ни ло” Да ни ло
Бје ли ца сим бо лич но су за са ди ли по
јед ну сад ни цу од укуп но 45 ја во ра у
пан че вач ком „Пар ку при ја тељ ства”.

– Ово го ди шња те ма, пре ма пре по -
ру ци UNDP-а, је сте за га ђе ње ва зду ха
и то је глав ни раз лог због ко јег смо
се од лу чи ли за сад њу др ве ћа, јер је
оно нај зна чај ни ји пре чи шћи вач ва -
зду ха. Ових 45 сад ни ца ја во ра има
сво ју сим бо ли ку у бро ју, јер је овог 5.
ју на тач но 45 го ди на од ка да се обе -
ле жа ва Свет ски дан за шти те жи вот -
не сре ди не. По ред тра ди ци о нал не ак -
ци је увећања зеле ног фон да на шег
гра да, и ове го ди не, као и ра ни је, на
овај дан про гла ша ва мо по бед ни ка
еко ло шке ак ци је „Уште ди, ви де ћеш
да вре диш”. Ове го ди не то је ОШ
„Жар ко Зре ња нин” из Ка ча ре ва. За

уло же ни труд и ис ка за ну еко ло шку
свест Град ће ту обра зов ну уста но ву
на гра ди ти тер мо и зо ла ци о ним фо ли -
ја ма за ста кле не по вр ши не, чи ме ће
се по бољ ша ти енер гет ска ефи ка сност
тог објек та, а ђа ци ма ће бо ра вак у
учи о ни ца ма би ти угод ни ји – ре кла је
Ка та ри на Ба њаи, чла ни ца Град ског
ве ћа за еко ло ги ју, и до да ла да ће све
шко ле уче сни це до би ти на по клон
лоп те ко је је обез бе ди ла фир ма 

„Еко стар Пак”, опе ра тер за ам ба ла -
жни отпад.

По во дом Да на за шти те жи вот не
сре ди не че твр та ци су до би ли но ви
број „Еко пе ди је”, ча со пи са ко ји се ба -
ви очу ва њем при ро де и жи вот не сре -
ди не, а уре ђу је га и об ја вљу је Се кре -
та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не
Град ске упра ве Пан че ва.

Чла ни ца Ве ћа под се ти ла је гра ђа -
не да је рас пи сан кон курс за до де лу

суб вен ци ја за на бав ку тип ског га сног
при кључ ка и до да ла:

– Ово је че твр та го ди на ка ко спро -
во ди мо ову ак тив ност са иде јом да
афир ми ше мо упо тре бу га са као енер -
ген та у до ма ћин стви ма, ка ко би на ши
су гра ђа ни пре ла ском на еко ло шки при -
хва тљи ви је енер ген те до при не ли сма -
ње њу за га ђе ња ва зду ха у на шем гра ду.
Ову ме ру Пан чев ци су при хва ти ли и
сва ке го ди не утро ше се сва опре де ље -
на сред ства. Ове го ди не одо бри ли смо
5,5 ми ли о на ди на ра за суб вен ци о ни -
са ње 97 до ма ћин ста ва и до са да се
при ја ви ло 38 гра ђа на, али три зах те ва
ни су прихва ће на, јер су под но си о ци
пот пи са ли уго во ре са „Ср би ја га сом” у
то ку про шле го ди не, а кон кур сом је
ја сно де фи ни са но да се суб вен ци је од -
но се са мо на ову го ди ну.

Да под се ти мо, 1974. го ди не на кон -
фе рен ци ји у Сток хол му оку пи ли су
се пред став ни ци 113 др жа ва, ко ји су
пот пи са ли за јед нич ку из ја ву о по тре -
би ме ђу на род не са рад ње у за шти ти
жи вот не сре ди не. Те ма ово го ди шњег
обе ле жа ва ња Свет ског да на за шти те
жи вот не сре ди не је „За га ђе ње ва зду -
ха”, а зе мља до ма ћин је Ки на. Циљ је
да се пред ви ђе ним гло бал ним и ло -
кал ним ак тив но сти ма мо ти ви ше јав -
но мње ње, да се по кре ну вла де, ин ду -
стри ја, за јед ни це и по је дин ци ка ко
би се ис тра жи ли об но вљи ви из во ри
енер ги је и зе ле не тех но ло ги је и по -
бољ шао ква ли тет ва зду ха у гра до ви -
ма и ре ги ја ма ши ром све та.

ГРАД ОБЕ ЛЕ ЖИО ДАН ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Ја во ри за чи сти ји ва здух

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ХЕРО ЈИ ДА НА ШЊИ ЦЕ

Пред ло жи те 
нај бо ље

Ком па ни ја НИС и „Ег зит фон да -
ци ја” и ове го ди не ор га ни зу ју кон -
курс „Youth Heroes”, чи ја је основ -
на иде ја про мо ци ја мла дих, успе -
шних и ху ма них по је ди на ца ко ји
пред ста вља ју позитивнe примерe у
дру штву.

Ово при зна ње до де љу ју се из че -
ти ри обла сти, а то су: обра зо ва ње
и наукa, пред у зет ни штво и
креативнe индустријe, дру штве ни
ак ти ви зам и кул ту ра и умет ност.

Кон курс је отво рен од 20. ма ја
до 20. ав гу ста, а но си о ци ти ту ле
„Youth Heroes” би ће про гла ше ни у
сеп тем бру ове го ди не. Пра во уче -
шћа на кон кур су има ју сви мла ди
уз ра ста од пет на ест до три де сет го -
ди на с др жа вљан ством или пре би -
ва ли штем на те ри то ри ји Ре пу бли -
ке Ср би је ко ји има ју до стиг ну ћа,
на гра де или при зна ња из обла сти
обра зо ва ња, на у ке, кул ту ре, умет -
но сти, дру штве ног ак ти ви зма, пред -
у зет ни штва и кре а тив них ин ду -
стри ја. Кан ди да та мо же пред ло -
жи ти ор га ни за ци ја или по је ди нац,
или се мо же при ја ви ти са мо стал -
но пу тем сла ња по пу ње ног кон -
курс ног обра сца. Сви за ин те ре со -
ва ни мо гу на ћи ви ше ин фор ма ци -
ја о при ја ви за кон курс на сај ту .

Ово је че твр та го ди на за ре дом
да НИС и „Ег зит фон да ци ја” об ја -
вљу ју кон курс чи ји је основ ни циљ
да се мла ди хе ро ји у Ср би ји пред -
ста ве јав но сти и про мо ви шу, ка ко
би по ста ли ин спи ра ци ја, по нос и
узор за но ве ге не ра ци је.

НОВИ ШКОЛСКИ
КАЛЕНДАР

Настава почиње 
2. септембра

Пот пред сед ник По кра јин ске вла де
и по кра јин ски се кре тар за обра зо -
ва ње, про пи се, упра ву и на ци о нал -
не ма њи не – на ци о нал не за јед ни це
Ми хаљ Њи лаш до нео је про шле не -
де ље пра вил ни ке о школ ским ка -
лен да ри ма за основ не и сред ње шко -
ле на те ри то ри ји АП Вој во ди не за
школ ску 2019/2020. го ди ну.

Пан че вач ки ђа ци ће у на ред ну,
2019/2020. школ ску го ди ну кре ну -
ти у по не де љак 2. сеп тем бра, а пр -
во по лу го ди ште тра ја ће до 23. де -
цем бра 2019, за кључ но с по не дељ -
ком. На кон зим ског рас пу ста ђа ци
се вра ћа ју у школ ске клу пе у сре ду
15. ја ну а ра 2020, а за вр ше так на -
став не го ди не за ви си од на став ног
пла на за основ не и сред ње шко ле.
Уче ни ци основ них шко ла не ће има -
ти ни јед ну на став ну су бо ту, док ће
сред њо школ ци има ти две, и то 16.
но вем бра 2019. и 18. ја ну а ра 2020.
го ди не.

Над ле жни у По кра ји ни ис ти чу
да су и ове го ди не при ли ком из ра -
де пра вил ни ка о школ ским ка лен -
да ри ма по што ва ли спе ци фич но -
сти Ау то ном не По кра ји не Вој во -
ди не у по гле ду ве ли ког бро ја на -
ци о нал них ма њи на – на ци о нал них
за јед ни ца, као и вер ских за јед ни -
ца ко је жи ве на овом под руч ју. Вре -
ди ис та ћи да је по кра јин ски школ -
ски ка лен дар уса гла шен с ре пу -
блич ким што се ти че по чет ка и
кра ја школ ске го ди не.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Де пи ла ци ја је иде ал но ре ше -
ње за укла ња ње дла чи ца с те -
ла. По сто је то пла и хлад на де -
пи ла ци ја. То пла се све ре ђе
упо тре бља ва, јер се не пре по -
ру чу је осо ба ма ко је има ју про -
ши ре не ве не и ка пи ла ре. Код
ове вр сте де пи ла ци је во сак се
ко ри сти ви ше пу та, али се, на -
рав но, сте ри ли ше на ви со кој
тем пе ра ту ри. То пли во сак је
до бар за де пи ла ци ју обр ва и
по је ди них де ло ва би ки ни зоне.

Хла дан во сак се мно го че -
шће примењујe, јер пред ста -
вља бр зо, чи сто и ду го трај но

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

Све о де пи ла ци ји

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако проводите много времена

пред монитором компјутера

или екраном телевизора, па

осећате да вам се очи превише

замарају, онда ће вам од

користи бити следећи рецепт.

Шаку цветова дивизме

убаците у боцу и прелијте

маслиновим или бадемовим

уљем, па оставите да одстоји

од четири до шест недеља на

топлом месту. Након тога

мажите уморне очи уљем два-

три пута дневно. Од дивизме

се, иначе, припремају и

делотворне облоге против упале очију. Прегршт цветова прелијте

шољом вреле воде, па процедите течност, намочите газу у њу и

затим увијте њоме попарене цветове, па држите на очима.

Ако вам очи сузе, направите облог од камилице: једну пуну кашику

цветова попарите са четврт литра млека. Облог мора бити топао.

Преко ноћи на очима држите крпу натопљену млаком сланом

водом преко које сте ставили другу, суву крпу.

Више пута дневно очи испирајте ватом натопљеном чајем од три

кашике коприве и кадуље попарене с пола литра кипуће воде.

Спас за уморне очи

Мно ги па ци јен ти ко ји до ла зе
у Слу жбу хит не ме ди цин ске
по мо ћи због ви со ког крв ног
при ти ска по ка зу ју за бри ну -
тост услед не мо гућ но сти за -
до во ља ва ју ћег кон тро ли са ња
ње го ве вред но сти. По не кад је
те шко об ја сни ти да ви си на
крв ног при ти ска не за ви си са -
мо од ква ли те -
та те ра пи је, већ
је она у ве ли кој
ме ри усло вље на
на шим на ви ка -
ма и сти лом
живота.

Гу би так ки ло -
гра ма сма тра се
јед ним од нај е -
фи ка сни јих на -
чи на кон тро ле
крв ног при ти -
ска. Под ри зи -
ком су му шкар ци чи ји обим
стру ка пре ла зи 102 цм и же -
не код ко јих ме тар по ста вљен
око стру ка по ка зу је 89 цм или
ви ше. Уме ре на фи зич ка ак -
тив ност у ви ду шет ње, во жње
би ци кла или пли ва ња до ка -
за но ума њу је ви сок крв ни при -
ти сак. Тре ба ло би бар три де -
сет ми ну та днев но по све ти ти
не кој од ових ак тив но сти. У
за ви сно сти од здрав стве ног
ста ња, при ме ње не ве жбе сна -
ге не ко ли ко пу та не дељ но мо -
гу до при не ти кон тро ли хи -
пер тен зи је. Ди је та ко ја укљу -
чу је ви ше по вр ћа, во ћа, ин -
те грал них жи та ри ца и хра не
с ма њим са др жа јем за сићених

ма сти до дат но сни жа ва вред -
ност крв ног при ти ска. По себ -
но је ефи ка сан ка ли јум при -
су тан у во ћу и по вр ћу. Унос
со ли тре ба ло би огра ни чи ти
и по ред чи ње ни це да се ова
на ви ка те шко ме ња. По сте -
пе но сма ње ње со ли и упо тре -
ба за чи на ко ји по бољ ша ва ју
укус хра не по ка за ли су се ефи -
ка сним. Све ста ти сти ке го во -
ре да пре ста нак пу ше ња про -
ду жа ва жи вот и до при но си
успе шној кон тро ли ви со ког
крв ног при ти ска. Кон зу ми ра -
ње ка фе не ма јед на ко деј ство
код свих. Уко ли ко при ти сак
ра сте ви ше од 10 mmHg по -
сле јед не шо љи це ка фе, тре -
ба ло би раз мо три ти штет ност
у од но су на до бро бит овог на -
пит ка. Ипак, код ве ћи не љу -
ди про ме не у при ти ску ни су
та ко дра стич не.

Хро нич ни стрес до при но -
си ви со ком крв ном при ти -
ску и за то је ве о ма ва жно

утвр ди ти ко ји
фак то ри га
иза зи ва ју ка ко
би се они ели -
ми ни са ли или
бар ума њи ли.
Про блем по -
ста је ве ћи уко -
ли ко хро нич -
ни стрес под -
сти че ло ше
на ви ке као
што су пре ко -
ме ран унос

хра не, ал ко хо ла и ни ко ти на.
Ма да ће мно ги ре ћи да је
укла ња ње стре са не мо гу ће,
по сто је на чи ни да се он бит -
но ума њи. Пла ни ра ње да на
и фо ку си ра ње на оно што је
при о ри тет ве о ма је бит но у
бор би про тив стре са. Тре ба
уме ти ре ћи „не” уко ли ко не -
ки за да ци по ста ју пре ве ли ко
оп те ре ће ње. Не мер љи ви су
тре ну ци у ко ји ма мо же мо да
се оса ми мо и ду бо ко ди ше -
мо, као и они ко је по све ти -
мо дру же њу са осо ба ма ко је
нам при ја ју. По др шка по ро -
ди це, при ја те ља и, на рав но,
ва шег ле ка ра та ко ђе је ве о -
ма бит на.

Ка ко да об у зда те
хипер тен зи ју

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ре ше ње. Иа ко се та ко зо ве, тај
во сак и ни је баш хла дан – рад -
на тем пе ра ту ра му је од 45 до
55 сте пе ни, што је при јат но за
ко жу и иде ал но за отва ра ње
по ра, а са мим тим је и де пи -
ла ци ја ма ње бол на. На но си се
по мо ћу рол-она у сме ру ра ста
дла ке. По том се за ле пи це лу -
ло зна тра ка и на гло по ву че у
су прот ном сме ру. Нај бит ни је
је да се пре по вла че ња тра ке
ко жа до бро за тег не да се не
би на пра ви ли под ли ви. Би ки -
ни зо на је осе тљи ва ре ги ја и
по треб но је уме ће да се ура ди
бр зо, си гур но и с ми ни мал -
ном не ла год но шћу. За ову ре -
ги ју тре ба ло би ком би но ва ти
хлад ни во сак и то пли азу лен -
ски во сак, ко ји је не жан и благ,
а опет из у зет но јак.

Де пи ла ци јом се ски да и по -
вр шин ски слој ко же, па се тог
да на не тре ба из ла га ти сун цу,
јер мо гу на ста ти фле ке. На бр -
зи ну ра ста дла ке ути че мно го
фак то ра: хор мон ски ста тус, на -
чин укла ња ња ма ља и го ди -
шње до ба. Дла ке нај бр же из -
ра сту на кон бри ја ња, упо тре бе
де пил-кре ма и елек трич ног
апа ра та. То ком лет њих ме се -
ци, ка да нам је де пи ла ци ја нај -
по треб ни ја, дла ке бр же ра сту,
јер се крв ни су до ви ши ре, цир -
ку ла ци ја се убр за ва и по бољ -
ша ва се ис хра на ко ре на дла -
ке. Због све га то га ле ти је по -
не кад по треб но ра ди ти де пи -
ла ци ју и на две и по не де ље.

Глав ни кри вац за
тего бе – ар три тис

Ме те о ро ло шки
ролерко стер по ја ча ва
симп то ме

Про ме не вре ме на ко је су ових
да на уче ста ле и ја вља ју се на
днев ној ба зи на ше те ло и те
ка ко осе ти. До ла зак ки ше и не -
вре ме на код мно гих љу ди не -
рет ко на ја ве – њи хо ви згло бо -
ви, тач ни је бол у њи ма.

Ни је ни чу до што је та ко, јер
код ве ћи не ре у мат ских обо ље -
ња про ме не ат мос фер ског при -
ти ска, вла жно сти ва зду ха и пад
тем пе ра ту ре ути чу на ре цеп то -
ре за бол и до во де до по гор ша -
ња симп то ма. Ако узме мо у об -
зир чи ње ни цу да је, пре ма ис -
тра жи ва њу Ин сти ту та „Ба тут”,
ре у ма ти зам нај че шћа бо лест у
Ср би ји, он да је ја сно за што нам
је сви ма ових да на до ста овог
ме те о ро ло шког ро лер ко сте ра.

За што бо ли

Узро ци бо ла у згло бо ви ма су
раз ли чи ти, а је дан од нај че -
шћих је ар три тис. Глав ни об -
ли ци ар три тич них по ре ме ћа ја

су ре у ма то ид ни ар три тис, гихт
и осте о ар три тис.

Ре у ма то ид ни ар три тис је хро -
нич но ау то и му но обо ље ње ко ја
по га ђа све згло бо ве, а пра ће но
је бо ло ви ма, ото ком и за па ље -
њем. По пра ви лу се ја вља између

25. и 50. го ди не, и то че шће
код же на. Још увек ни је от кри -
ве но шта иза зи ва ре у ма то ид ни
ар три тис, ни ти ка ко се он мо -
же спре чи ти. Је ди но је ја сно да
иму но си стем игра ва жну уло гу
у ње го вом на стан ку. Ова вр ста
ар три ти са је опа сна због то га
што за па ље ње с вре ме ном, по -
ред згло бо ва, мо же за хва ти ти и
дру ге ор га не: ср це, плу ћа, крв -
не су до ве, сле зи ну и дру го.

ко је са др же бе ли ше ћер. С об -
зи ром на то да со ла нин по -
гор ша ва упа лу, обо ле ли од ре -
у ма то ид ног ар три ти са мо ра ју
да из ба це из је лов ни ка па при -
ку, па тли џан, па ра дајз и бе ли
кром пир.

Ну три ци о ни сти са ве ту ју обо -
ле ли ма да у ис хра ну пре све га
увр сте што ви ше на мир ни ца
бо га тих гво жђем, као што су
бро ко ли, кељ, про кељ и гра -
шак. По жељ но је је сти и
пиринач, раж и пше ни цу, као
и хра ну ко ја са др жи сум пор,
по пут ја ја и бе лог и цр ног лу -
ка. Оба ве зно ре дов но узи мај те
и ри бље уље, бу ду ћи да оно
има ан ти ин фла ма тор но деј ство
и мо же да сми ри упа лу. Би ло
би до бро да ви ше пу та не дељ -
но је де те ри бу бо га ту оме га-3
ма сним ки се ли на ма: ску шу, ха -
рин гу, сар ди ну и туње ви ну.

Про тив бо ло ва у згло бо ви ма
ко ри сти ће вам ча је ви од чич -
ко вих се мен ки, це ле ра, ђум би -
ра, бре зе, ло во ра или ми ро ђи је.

Ма са жа

Мо же те са ми на пра ви ти и уље
за ма са жу бол них ме ста. Ли -
тар ма сли но вог уља по ме шај -
те с де сет ка ши ка сит но исец -
ка ног ли ста ора ха, па оста ви те
да од сто ји ме сец да на на

топлом ме сту. Три пу та днев -
но про мућ кај те фла шу.

За ма са жу је до бро и уље од
јор го ва на. Пра ви се та ко што
се ли тар ска те гла на пу ни цве -
то ви ма јор го ва на без са би ја -
ња, пре ли је ма сли но вим уљем
до вр ха и др жи на сун цу пет -
на ест да на.

Обо ле ло ме сто мо же те ма -
си ра ти и ме ша ви ном од два
де ци ли тра шљи во ви це пре пе -
че ни це с 30 гра ма нео љу ште -
ног бе лог лу ка. На кон ма са же
тре ти ра но ме сто тре ба уви ти у
су ве кр пе.

Обло ге

Де ло тво ран лек про тив ре у мат -
ских бо ло ва је су и обло ге од
ку пу са. Ли сто ве ста ви те на обо -
ле ло ме сто, пре криј те па муч -
ном тка ни ном и учвр сти те за -
во јем. По на вљај те про це ду ру
три пу та днев но. Јед на ко су де -
ло твор не и обло ге од ли сто ва
ко при ве или од уља та мја на.

У те ра пи ји бол них згло бо ва
пре по ру чу је се и мле ве на љу та
па при ка, ко ја убла жа ва бол,
сма њу је ото ке и об на вља функ -
ци о нал ност згло бо ва. Узи ма се
орал но као су пле мент, а ко ри -
сти се и у фор ми кре ме или ге -
ла, ка да се на но си ди рект но на
ко жу.

Гихт је та ко ђе ау то и му но обо -
ље ње, ко је на ста је услед на ку -
пља ња кри ста ла мо краћ не ки -
се ли не. Нај че шће се ја вља као
бол у згло бу но жног пал ца, али
мо же за хва ти ти и ко ле но, гле -
жањ, сто па ло, руч ни зглоб и ла -
кат. Пре по зна тљи ви симп то ми
су раз дра жљи вост, цр ве ни ло,
то пли на и оти ца ње згло бо ва.

Осте о ар три тис је нај че шћи
об лик ар три ти са. Сва ка осо ба
из над ше зде сет го ди на по чи -
ње да по ка зу је зна ке овог де ге -
не ра тив ног обо ље ња згло бо ва,
али мно ги не осе ћа ју ни ка кве
симп то ме. Из не по зна тих раз -
ло га же не га има ју два пу та че -
шће не го му шкар ци, на ро чи то
по сле кли мак са. Бо лест на ста -
је услед по сте пе ног и ду го трај -
ног тро ше ња хр ска ви це ко ја
об ла же иви це ко сти ју, а нај че -
шће стра да ју ко ле на, ку ко ви и
згло бо ви на ру ка ма.

Иди те код ле ка ра

До бо ло ва у згло бо ви ма мо гу
до ве сти и мно ги дру ги узро ци:
по вре де, пре ло ми, уга ну ћа, као
и раз ли чи та ви ру сна или си -
стем ска обо ље ња.

Уко ли ко вас му че ови про -
бле ми, сва ка ко би тре ба ло да се
ја ви те ле ка ру ка ко би од ре дио
та чан узрок бо ла и пре пи сао вам
од го ва ра ју ћу те ра пи ју. По сто је,
на рав но, и слу ча је ви ка да ме -
ди цин ску по моћ тре ба да по -
тра жи те без од ла га ња: он да ка -
да је узрок бо ло ва озбиљ на по -
вре да, за тим уко ли ко је зглоб
де фор ми сан, не по кре тан или се
око ње га из не на да ја вио оток.

Шта год да иза зи ва бо ло ве у
згло бо ви ма, струч ња ци на гла -
ша ва ју да ће ва ше те го бе би ти
бла же, а оздра вље ње бр же ако
се, по ред то га што ре дов но узи -
ма те ле ко ве, пра вил но хра ни -
те и во ди те здрав жи вот.

Шта (не) је сти

Ис тра жи ва ња су по твр ди ла да
по сто је од ре ђе не на мир ни це
ко је мо гу да убла же симп то ме,
али во ди те ра чу на и о то ме да
по је ди не вр сте хра не по ја ча -
ва ју те го бе са згло бо ви ма.

Сто га, ако има те не ко обо -
ље ње згло бо ва, сма њи те унос
за си ће них ма сти, млеч них про -
из во да (на ро чи то пу но ма сног
си ра) и цр ве ног ме са. Та ко ђе,
из бе га вај те ци тру се, ко фе ин,
со, ци га ре те и све на мир ни це

ПРИ РОД НИМ ЛЕ КО ВИ МА ДО БО ЉЕГ ЗДРА ВЉА

ДА ЗГЛО БО ВИ РА ДЕ КАО ПОД МА ЗА НИ
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Драгана
Кожан

Хронични стрес
доприноси високом
крвном притиску и
зато је важно
утврдити који
фактори га изазивају.

БУ ДИ ТЕ ФИ ЗИЧ КИ АК ТИВ НИ

Ле ка ри твр де да је основ ни на чин да се бо ле сти згло бо ва

пре ве ни ра ју или убла же – уме ре на фи зич ка ак тив ност. Уз

то, во ди те ра чу на о те ле сној те жи ни, јер ви шак ки ло гра ма

ве о ма оп те ре ћу је згло бо ве ко ле на и ку ко ва.

Сва ког ју тра оба ве зно раз ги ба вај те згло бо ве и из бе га вај -

те ду же др жа ње те ла у истом по ло жа ју или ду го трај но из -

во ђе ња истих по кре та. Фи зич ка ак тив ност се не пре по ру чу је

у акут ној фа зи бо ле сти, јер та да згло бо ви тре ба да ми ру ју,

уз при ме ну хлад них обло га.

БА КИН РЕ ЦЕПТ

Ако има те про бле ма са

згло бо ви ма и ко сти ма, ва -

ша ба ка ће вам си гур но са -

ве то ва ти да уз ме те про ве-

ре ни на род ни лек: го ве ђи

же ла тин.

При пре ми те га та ко што

ће те уве че ка ши чи цу же ла -

ти на пре ли ти са два де ци -

ли тра во де или јо гур та и

оста ви ти да сто ји пре ко но -

ћи, па ују тру по пи ти на пра -

зан сто мак. По сле ме сец

да на на пра ви те па у зу од

по ла го ди не, па по но ви те.

Колена најчешће страдају

Болест настаје услед
постепеног трошења
хрскавице која
облаже ивице костију,
а најчешће страдају
колена, кукови и
зглобови на рукама.



Ко је гре шке во за ча
нај че шће до во де 
до тра ге ди је

Шта вам се сма њу је
и су жа ва од ал ко хо ла

Ко је функ ци је вам
„га си” мо бил ни
телефон

– Имам 44 го ди не и већ 26 го -
ди на сам у ин ва лид ским ко ли -
ци ма. Мој ин ва ли ди тет је по -
сле ди ца са о бра ћај не не сре ће
ко ју сам пре жи вео у тре ћем
сред ње. Те коб не април ске ве -
че ри мо је дру штво и ја смо се
об ре ли у цен тру се ла у на ме ри
да оде мо у ди ско те ку уда ље ну
де се так ки ло ме та ра. Че тво ро
дру га ра се ло је у јед ну „ла ду”,
а нас пе то ри ца у мо ја ко ла. Та -
да још ни сам имао до зво лу,
али ни сам мо гао да са че кам
још не ко ли ко ме се ци да по ста -
нем пу но ле тан и по ло жим во -
жњу. Хтео сам све сад и од мах,
па сам, кри шом или уз пре ћут -
но одо бра ва ње ро ди те ља, во -
зио још од сво је че тр на е сте.
Дру гар у „ла ди” кре нуо је пр -
ви. У то вре ме ни сам то ле ри -
сао да ико бу де бр жи од ме не,
да ико стиг не не где пре ме не.

Мо ја мла да лач ка крв је про -
кљу ча ла и сти снуо сам гас. Сти -
гао сам дру га и за по чео пре ти -
ца ње. Због не ис ку ства, при шао
сам су ви ше бли зу ле вој иви ци
пу та и точ ко ви су ухва ти ли тра -
ву. Ау то мо бил је скли знуо и
сле те ли смо у ка нал. Не ким
ма не вром ус пео сам да ис пра -
вим, али не и да за др жим ау -
то мо бил на ко ло во зу, та ко да
смо сле те ли у ка нал с дру ге
стра не и ко ла су се пре вр ну ла.
Нас тро ји ца ко ји ни смо би ли
ве за ни ис па ли смо из ау то мо -
би ла. Због озбиљ но сти мо јих
по вре да, исте но ћи сам из ша -
бач ке бол ни це тран спор то ван
у Кли нич ки цен тар у Бе о гра -
ду. Опе ра ци ја је тра ја ла пет и
по са ти. Спа сли су ми жи вот.
На кон се дам да на сам се про -
бу дио. Три де сет да на ка сни је
ле ка ри и мо ја по ро ди ца смо -
гли су сна ге да ме по гле да ју у
очи и ка жу ми пу ну исти ну: да
ни кад ви ше не ћу во зи ти би -
цикл, да не ћу ви ше ни кад оти -
ћи с дру га ри ма на фуд бал, да

ни ка да ви ше до кра ја жи во та
не ћу хо да ти – ис при чао је Сла -
ви ша Са вић из Са ве за па ра пле -
ги ча ра и ква дри пле ги ча ра Ср -
би је (СПИКС) на пре да ва њу на -
ме ње ном уче ни ци ма за вр шних
раз ре да сред њих шко ла, одр -
жа ном про шле не де ље у дуп ке
пу ној ве ли кој са ли Град ске
упра ве.

Ово је са мо део Сла ви ши не
при че ко ју је до са да имао при -
ли ку да чу је ве ли ки број ма ту -
ра на та у ви ше од три де сет гра -
до ва ши ром Ср би је, где је до
са да ре а ли зо ва на кам па ња
„Мла ди на ма ту ру без ау то мо -
би ла” Аген ци је за без бед ност
са о бра ћа ја Ре пу бли ке Ср би је.
О Сла ви ши ној суд би ни и суд -
би на ма свих ко ји су про шли
као он тре ба да чу је те и ви без
об зи ра на то да ли сте мла ди
или ста ри, да ли сте во зач или
су во зач. Јер та кве при че мо гу
да вам са чу ва ју жи вот.

Чи ме ћеш на ма ту ру?

– Иде ја нам је да ма ту ран ти -
ма у вре ме ма тур ских ве че ри
по ру чи мо да раз ми шља ју о то -
ме шта ће обу ћи, ка ко ће се
про ве сти и с ким ће пле са ти, а
да бри гу о пре во зу пре пу сте
не ком дру гом. Ову ак ци ју су
пре се дам-осам го ди на по кре -
ну ли ђа ци и про фе со ри Сред -
ње по ли тех нич ке шко ле у Кра -
гу јев цу, ка да је по сле јед не ма -
тур ске ве че ри у са о бра ћај ној
не сре ћи на стра да ло тро је ма -
ту ра на та из те шко ле. Аген ци -
ја за без бед ност са о бра ћа ја је
пре по зна ла по тен ци јал те ак -
ци је и од 2016. го ди не смо је
про ши ри ли на це лу Ср би ју –
об ја снио је Ду шко Пе шић, на -
чел ник Оде ље ња за пре -
вен ци ју и еду ка ци ју у
Аген ци ји за без бед ност
са о бра ћа ја.

О то ме ко ли ко су зна -
чај на та ква пре да ва ња,
до вољ но го во ре мрач ни
ста ти стич ки по да ци о
бро ју осо ба уз ра ста 15–
30 го ди на ко је су по ги -
ну ле у уде си ма. Иа ко се
тај број у по след ње две
де це ни је сма њио, и да ље
су ме ди ји пре пу ни ве сти
о тра ге ди ја ма на пу те ви -
ма у ко ји ма мла ди за до -
би ја ју те шке по вре де или
гу бе жи вот.

– При ме ра ра ди, са мо
у то ку 1997. го ди не у са -
о бра ћај ним не зго да ма је
по ги ну ло 328 мла дих, док
је то ком про шле го ди не
на тај на чин стра да ло њих
109. Иа ко је тај број сма -
њен за ви ше од 70%, још
увек ни смо за до вољ ни.
Мо же мо и мо ра мо још
мно го да ура ди мо – ис -
та као је Пе шић.

Фак то ри ри зи ка

Ста ти сти ка ка же да су са о бра -
ћај не не сре ће убе дљи во нај че -
шћи узрок смр ти мла дих да -
нас. Струч ња ци из два ја ју че -
ти ри глав на фак то ра ри зи ка
ко ји до во де до уде са ка ко код
мла дих, та ко и ме ђу оста лим
во за чи ма. То су: не при ла го ђе -
на бр зи на, ал ко хол, ко ри шће -
ње мо бил ног те ле фо на то ком
во жње и не ве зи ва ње си гур но -
сног по ја са.

Упра во та кве гре шке је на -
пра вио Сла ви ша Са вић, а с по -
сле ди ца ма ће се но си ти док је
жив.

– Те ве че ри сам у на се љу где
је огра ни че ње бр зи не би ло 50,
во зио пре ко 100 на сат. Ни сам
имао до зво лу и ни сам ве зао
по јас. Је ди но ни сам био ал ко -
хо ли сан, али са мо за то што је
тек тре ба ло да одем у ди ско те -
ку и по пи јем. Ре зул тат? Ау то -
мо бил ко ји сам обо жа вао стр -
пао сам у ста ро гво жђе, а се бе,
сво ју мла дост и све пла но ве за
бу дућ ност у ин ва лид ска ко ли -
ца. Пу но лет ство сам до че као у
бол нич ком кре ве ту где сам

лежао 45 да на. Са осам на ест
го ди на сам по но во учио да се -
дим и да се обла чим. У мом
жи во ту од та да ви ше ни шта
ни је исто – ка же Сла ви ша.

Те шко „али”

Ипак, он је ус пео да за вр ши
шко лу, а да нас је срећ но оже -

њен и отац је де ча ка ко ји упра -
во ове го ди не про сла вља ма ту -
ру. За по слен је, ба ви се сто ним
те ни сом и атле ти ком и тру ди
се да сво јом при чом опо ме не
мла де да не на пра ве гре шку
на лик ње го вој. По ло жио је во -
жњу и ау то мо би лом у ко ји су
угра ђе не руч не ко ман де пре -
шао је пре ко 400.000 ки ло ме -
та ра без ијед ног пре кр ша ја.

– Ре кло би се да жи вим жи -
вот про сеч ног чо ве ка и с тим
бих се ја до не кле и сло жио да
не по сто ји ту јед но „али”. У

њему су са др жа ни сви они ле -
пи ма ли тре ну ци ко је сам про -
пу стио због сво је ин ва лид но -
сти. Ка да је мој син на чи нио
пр ве ко ра ке, ни сам мо гао да
га др жим за ру ку. Ка да је пр ви
пут во зио би цикл без по моћ -
них точ ко ва, ни сам га ја при -
др жао. Он во ли спорт, али мр -

зи фуд бал, јер му ни кад
та та ни је пу цао пе на ле и
ни кад с та том ни је оти -
шао на утак ми цу. Све ове
ства ри де лу ју ма ло, док их
не из гу би те. Та да на ра сту
до ви си не Монт Еве ре ста.
И тач но је да не по сто ји
иму ни тет на са о бра ћај не
не зго де, али оно што мо -
же те да ура ди те је сте да
чу ва те се бе, свој жи вот и
жи во те дру гих – за кљу чио
је Са вић.

При ла го ди те бр зи ну

Ка да је 2009. го ди не сту -
пио на сна гу но ви За кон
о без бед но сти у са о бра ћа -
ју, мно ги су се бу ни ли што
је огра ни че ње бр зи не у
на се љу сма ње но са 60 на
50 на сат, јер „тих 10 ки -
ло ме та ра не пра ви не ку
раз ли ку”. Да ли је за и ста
та ко?

– Ако при бр зи ни од
60 км/ч уда ри те во зи лом
де сет пе ша ка, се дам ће по -
ги ну ти, а три ће би ти те -

шко по вре ђе на. Ако с 50 км/ч
уда ри те де сет пе ша ка, два ће
по ги ну ти, а осам ће пре жи ве -
ти. Та на из глед не бит на раз -
ли ка од 10 км/ч че ти ри пу та
по ве ћа ва смрт ност код пе ша -
ка. По сто ји још јед на бит на
ствар, а то је за у став ни пут во -
зи ла при ко че њу. При бр зи ни
од 50 км/ч за у став ни пут из но -
си око 25 ме та ра и ако на тој
раз да љи ни сто ји пре пре ка, уда -
ри ће те у њу. С дру ге стра не,
ка да ко чи те при бр зи ни од 
100 км/ч, тре ба вам ду жи на

ТЕМА БРОЈА
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ЧАШИЦА ЈЕ

ПРЕВИШЕ

Ал ко хол сма њу је на шу бр -

зи ну ре а го ва ња и су жа ва

нам вид но по ље. Да је нам

ла жно са мо по у зда ње, а ко -

ор ди на ци ју по кре та чи ни

мно го ло ши јом. Успо ре но

ре а го ва ње тра је све док се

ал ко хол пот пу но не ели ми -

ни ше из ор га ни зма.

Док то ри ка жу да се он

осло ба ђа бр зи ном од 0,1

про ми ла на сат. То зна чи

да нам, ако смо по пи ли јед -

но пи ће, ко је има у про се ку

0,2–0,3 про ми ла, тре ба од

два и по до три са та да га

из ба ци мо из ор га ни зма.

Мо же те са ми из ра чу на ти

ко ли ко тра је ели ми на ци ја

ал ко хо ла ако сте по пи ли

осам-де вет пи ћа.

читавог фуд бал ског те ре на да
се за у ста ви те. То је до во љан
раз лог да успо ри те – по ен ти -
рао је Ду шко Пе шић.

Ве жи те се

Без об зи ра на то да ли смо ве -
за ли си гур но сни по јас или не,

кад до ђе до су да ра, за ко ни фи -
зи ке де лу ју и на ше те ло се по -
ви ја уна пред.

Ако ни смо ве за ни, уда ри ће -
мо ве ли ком си ли ном у ва зду -
шни ја стук – то си гур но уби ја.
Уз то, од убр за ња ко је ва ше те -
ло до би ја ка да се су да ри те при
бр зи ни од 60 на сат, а ни сте ве -
за ни, ва ше ср це до би ја на ма си
и, уме сто 300 гра ма, те жи шест
ки ло гра ма. То аор та и ор га ни
не мо гу да под не су и они пу ца -
ју. Ве ро ва ли или не, та кве уну -
тра шње по вре де су основ ни
узрок смр ти у уде си ма.

Тре ћи до бар раз лог да ве же -
те по јас је тај што вас он шти -
ти од ис па да ња из ау то мо би ла.
Под се ћа ња ра ди, пре ме сец да -
на у са о бра ћај ној не зго ди у Хр -
ват ској од пе то ро љу ди из Ср -
би је ко ји су би ли у во зи лу, че -
тво ро ни је би ло ве за но. Сви су

ис па ли и сви су по ги ну ли. Пе -
та осо ба, ко ја је је ди на има ла
по јас, про шла је са мо с ла ким
по вре да ма.

Они ма ко ји се не ве зу ју јер
ће „са мо скок ну ти до про дав -
ни це” или „во зе са мо 40 на
сат” оба ве зно об ја сни те да ка -
да се су да ри те при бр зи ни од
тих „са мо” 40 км/ч, ва ше те ло
тр пи удар као да сте се ба ци -
ли с дру гог спра та згра де. У
слу ча ју бр зи не од 60 км/ч удар
је исти као да сте па ли с пе тог
спра та.

Без об зи ра на то да ли сте
по чет ник или се бе сма тра те ис -
ку сним во за чем, по да ци из не -
ти у овом тек сту си гур но ће
вам по мо ћи да два пут раз ми -
сли те ка да сле де ћи пут стар ту -
је те мо тор пре но што се ве же -
те или на кон што сте по пи ли
ча ши цу, две, три... Три пут ме -
ри те и ка да вам пад не на ум да
не по шту је те огра ни че ње у на -
се љу или ка да вам то ком во -
жње стиг не СМС. Тај што вам
је по слао по ру ку си гур но вас
мно го во ли. И по треб ни сте му.
За то – пу туј те до ње га си гур но
и без бед но.

Драгана Кожан

ПО ЈАС ПО ЗА ДИ? ОБА ВЕ ЗНО!

Не мој те ми сли ти да вам ако се ди те на зад њем се ди шту, си -

гур но сни по јас ни је нео п хо дан.

– Ако има те 90 ки ло гра ма и не ве же те по јас у ау то мо би -

лу ко ји иде 60 км/ч и до ђе до су да ра, ва ша ма са због убр -

за ња Зе мљи не те же по ста је 1,8 то на. Све осо бе ко је се

на ла зе око вас ви ће те по вре ди ти сво јим те лом, ко је при су -

да ру не мо же те да кон тр о ли ше те. Има мо че сто си ту а ци ју да

мај ка за гр ља јем по ку ша ва да за шти ти де те при ли ком су да -

ра, а због те ма се и убр за ња она де те, на жа лост, уби је сво -

јим те лом – об ја снио је Ду шко Пе шић.

Употреба мобилног
телефона у вожњи
повећава ризик од
саобраћајне незгоде
четири пута.

У судару при брзини
од 60 км/час јачина
удара је иста као да 
је слон са 10 метара
висине пао на ваш
аутомобил.

Ако кочите при
брзини од 100 км/ч,
потребна вам је
дужина фудбалског
терена да се
зауставите.

ОВО НЕ СМЕ ТЕ ЗА БО РА ВИ ТИ КА ДА СТЕ У СА О БРА ЋА ЈУ

УМ НА ДРУМ, ДА ГЛА ВА НЕ БУ ДЕ У ТОР БИ!

Вечито питање: да ли је могло другачије?

Славиша Савић

МО БИЛ НИ УБИ ЦА

Зна те ли да док во зи те бр зи ном 60 км/х и по гле да -

те у мо бил ни на са мо две се кун де, у том ин тер ва лу

пре ђе те раз да љи ну јед на ку ду жи ни три ау то бу са?

Ку ца ње по ру ке то ком во жње је нај о па сни је од свих

оп ци ја ко је под ра зу ме ва ју упо тре бу мо бил ног, јер вам

је вид фо ку си ран на екран, јед на ру ка вам је за у зе та,

а па жња вам је усме ре на на са др жај по ру ке уме сто на

пут. Док те ле фо ни ра те, за у зе ти су вам ру ка и па жња,

а ка да ко ри сти те хендс-фри си стем, оку пи ра на вам је

„са мо” па жња. Пр ве две оп ци је су за ко ном за бра ње -

не, а по след ња ни је до зво ље на по чет ни ци ма, док се

оста ли ма не пре по ру чу је, јер је јед на ко не бе збед на.
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Шта ако вас пре ва ре
продав ци на ин тер не ту?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„При ву че на по вољ ном це ном и атрак -
тив ном фо то гра фи јом, од лу чи ла сам
да ку пим на о ко ле пе па ти ке пре ко
јед ног ин тер нет сај та. На ру чи ла сам
и пла ти ла, али ка да ми их је по сле
не ко ли ко да на по штар до нео, за па -
ње но сам за кљу чи ла да не од го ва ра -
ју фо то гра фи ји. Шта тре ба да ура -
дим да би ми но вац био вра ћен?”,
пи та ла нас је чи та тељ ка Јо ва на Савић
из Ули це Ду ша на Пе тро ви ћа Ша не -
та на Стре ли шту.

Пре ма об ја шње њу пред став ни ка Сек -
то ра за за шти ту по тро ша ча из Ми ни -
стар ства тр го ви не, са ова квим и слич -
ним про бле ми ма се сва ко днев но су о -
ча ва ју број ни гра ђа ни ши ром Ср би је.
У та квим слу ча је ви ма по сто ји мо гућ -
ност да се од у ста не од ку по ви не у року
од че тр на ест да на од до би ја ња ро бе.

Пре ва ре ни ку пац нај пре мо ра да о
то ме оба ве сти про дав ца та ко што ће
по пу ни ти тзв. обра зац о од у ста ја њу.
На кон то га ку пац мо ра да вра ти ро бу
про дав цу и нео п ход но је да сам то
пла ти. Ка да то бу де оба вље но, продавац

мо ра да вра ти куп цу но вац. Пра ви ло
је да то бу де учи ње но у ро ку од че тр -
на ест да на од тре нут ка ка да про да вац
до би је по пу ње ни обра зац о од у стајању.

Ва жно је на по ме ну ти и то да се мо -
гућ ност вра ћа ња на ру че не ро бе, као
и нов ца ко јим је она пла ће на не од -
но си на ау дио и ви део сним ке и ком -
пју тер ске про гра ме.

Они ко ји на ме ра ва ју да ку пу ју на
ин тер не ту мо ра ју во ди ти ра чу на о то -
ме да ку пу ју на по у зда ним сај то ви -
ма, да пре ку по ви не ап деј ту ју ан ти -
ви ру сни про грам, као и да не оста -
вља ју ин фор ма ци је про дав ци ма ко ји
им тра же ло зин ке или пин бро је ве за
кре дит не кар ти це. Би ло би до бро и
да ро бу ко ју на ме ра ва ју да ку пе пре -
ко ин тер не та пла ћа ју ис кљу чи во „елек -
трон” плат ним кар ти ца ма. У слу ча ју
да пре ва ре ни ку пац не мо же да оства -
ри пра во на вра ћа ње нов ца ко ји је
дао за нео д го ва ра ју ћу ро бу, мо же то
да при ја ви на сле де ћи имејл: vtk@be-
ograd.vtk.jt.rs (По себ но ту жи ла штво
за ви со ко тех но ло шки кри ми нал).

Због ве ли ке по тра жње
ску пљи ква дра ти 
у на шем гра ду

Це не се кре ћу у ра спо ну
од 800 до 1.200 евра

По вољ не це не не крет ни на у по ре ђе -
њу са они ма у глав ном гра ду, бли зи -
на Бе о гра да, број не шко ле, спорт ски
објек ти, ве ли ки број уго сти тељ ских
обје ка та и су пер мар ке та ве ли ких тр -
го вач ких ла на ца – са мо су не ки од
раз ло га због ко јих мно ги Бе о гра ђа ни
у по след ње вре ме ку пу ју ста но ве у
Пан че ву.

Као по сле ди ца то га, по тра жња за
ста но ви ма у на шем гра ду ви ше стру -
ко је по ра сла у од но су на по ну ду, па
су они по ску пе ли. То је у из ја ви за
„Пан че вац” по твр дио Ра ден ко Гр бић,
вла сник аген ци је за не крет ни не
„Перфект”.

– Ка да пи там Бе о гра ђа не ко ји се
код ме не ин те ре су ју за це не ста но ва
у Пан че ву за што су се од лу чи ли за
наш град, ка жу ми да за су му ко ју у
Пан че ву мо ра ју да из дво је за је дан
стан, у Бе о гра ду не би мо гли да ку пе
ни ма ло бо ље сре ђе ну га ра жу. Осим
то га, не ки ме ђу њи ма има ју ин фор -
ма ци ју да ће ау то бу ска ли ни ја 108

Град ског са о бра ћај ног пред у зе ћа Бе -
о град си гур но би ти про ду же на до
Пан че ва. Ако се то де си, из на шег
гра да ће се још бр же до ла зи ти до Бе -
о гра да. Што се ти че то га за ко јим
ста но ви ма вла да нај ве ће ин те ре со -
ва ње, нај по пу лар ни ји су они у но во -
град њи, као и ста ри ји ста но ви ни же
спрат но сти у цен тру, на Те сли, као и
на Со да ри. Це не ква дра та у но во -
град њи кре ћу се од 850 до 1.000 евра,
а у ста ро град њи има и оних ис под
500 евра, па до 600, 650 – из ја вио је
Гр бић.

Ње гов ко ле га Го ран Ми ју шко вић,
вла сник аген ци је за не крет ни не

„Кварт”, ис та као је да је при ме тан по -
раст по тра жње за ста но ви ма и да је
због то га по ве ћа на це на ква дра та.

– По лов них ста но ва, оних ста ри -
јих, не ма мно го, а њи хо ва це на је ина -
че 600 евра по ква дра ту. На тр жи шту
до ми ни ра ју ста но ви у но во град њи и
за њи ма вла да ве ли ко ин те ре со ва ње
без об зи ра на це ну. Не по сто ји стрикт -
на це на ква дра та та квих ста но ва, јер
се она кре ће у ра спо ну од 800 до 850
евра у пред град њи, па до 1.200 евра

по ква дра ту у стро гом цен тру! Без об -
зи ра на то, ти ста но ви ла ко на ла зе
куп це и без про бле ма се про да ју. Тра -
жња за ста но ви ма у но во град њи је то -
ли ко ве ли ка да се они про да ју док су
од згра да у ко ји ма ће се на ла зи ти по -
ста вље ни са мо те ме љи. Та ко бес пре -
кор ну про да ју без об зи ра на ви со ке
це не об ја шња вам по ра стом пла те жне
мо ћи гра ђа на и број ним по вољ ним
кре ди ти ма ко је ну де бан ке – из ја вио
је Ми ју шко вић.

ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ НЕ КРЕТ НИ НА

БЕ О ГРА ЂА НИ СВЕ ЧЕ ШЋЕ КУ ПУ ЈУ
СТА НО ВЕ У НАШЕМ ГРАДУ

На ше вре ме мо же се сло бод но опи -
са ти као ера елек тро ни ке. Тех но ло -
ги ја се раз ви ја бр зи ном без кон тро ле.
Иа ко је са свим до бар, че сто и „без
гре шке”, сва ки уре ђај би ће оба ве зно
за ме њен бо љим. Та ко се чи ни да ће и
фик сни те ле фон уско ро не ста ти. Ве -
ћи на ко ри сти мо бил ни апа рат, а по -
зив с фик сног на мо бил ни се не ис -
пла ти. Са мим тим љу ди при бе га ва ју
од ја вљи ва њу фик сног уре ђа ја, јер је
не по тре бан.

ГОР ДА НА ЦВЕ ТИ НО ВИЋ, 
ме ди цин ска се стра:

– Не ко ри стим фик сни те ле фон,
на ро чи то због то га што су се по ја ви -
ле но ве тех но ло ги је. Та риф ни па ке -
ти су по вољ ни и не ис пла ти се ко ри -
шће ње и јед ног и дру гог уре ђа ја. Ја
сам чак уга си ла фик сни. Осим ста -
рих ли ца, не знам ко га још ко ри сти.

ПЕ ТАР ПО ПО ВИЋ, 
рад ник обез бе ђе ња:

– По кло нио сам фик сни те ле фон
пре пет на ест го ди на. Не знам ни да
ли је још ак ти ван. Ни сам му је ди но
број за бо ра вио. На кон то га, ка да су
се по ја ви ли мо бил ни уре ђа ји, ни сам
ни по ми слио да уве дем фик сни. Ко -
ри стим мо бил ни и имам три бро ја.

МИ РО СЛАВ МАР КО ВИЋ, пен зи о нер: 
– Имам фик сни те ле фон. Пла ћам

прет пла ту, али га не упо тре бља вам.
Тре ба ло би да га уга сим.

АЛЕК САН ДАР ДО БРЕ СКОВ, 
ме ха ни чар: 

– Не ко ри стим фик сни апа рат, сто -
ји ми као украс. Ка да зво ни, не ја -
вљам се јер прет по ста вљам да зо ву
ра ди ре кла ми ра ња не че га. Је два че -
кам да га од ја вим. Тре нут но не мо гу

за то што По шта по ста вља услов. Ко -
ри стим мо бил ни. Он је прак тич ни ји,
а це на ми је иста.

СТО ЈАН КА СА ВИЋ, пен зи о нер:
– Имам фик сни те ле фон у окви ру

па ке та. Раз го ва рам мо бил ним уре ђа -
јем у де ве де сет пет од сто слу ча је ва.
Па кет с бес плат ним ми ну ти ма ми је
ве о ма по во љан. На фик сни те ле фон
ме ипак зо ву ме шта ни из се ла, па је
то је ди ни слу чај ка да га ко ри стим.

МЕР ЛИ НА УЗЕ ЛАЦ, до ма ћи ца: 
– Ис кљу чи ла бих фик сни апа рат,

али он је део па ке та ко ји нам слу жи
за ин тер нет. Ако бу де мо про ме ни ли
па кет, уки ну ће мо фик сни те ле фон.
За сад пу тем фик сног зо вем са мо ма -
му, ко ја је у дру гом гра ду. Углав ном
сви ко ри сти мо мо бил ни те ле фон. 

Ан ке ти ра ла Је ле на Ка та на

А. ДОБРЕСКОВМ. МАРКОВИЋ С. САВИЋ М. УЗЕЛАЦ

КО РИ СТИ ТЕ ЛИ ФИК СНИ ТЕ ЛЕ ФОН?

Апа рат као де ко ра ци ја у до ма ћин ству

П. ПОПОВИЋГ. ЦВЕТИНОВИЋ

НАША АНКЕТА

Над ле жни у Град ској упра ви ових да -
на су по че ли да от кла ња ју је дан ко -
му нал ни про блем на кон пи са ња „Пан -
чев ца” о то ме, за шта за слу жу ју по -
хва ле. Не дав но смо при ме ти ли да из
тро то а ра у Штро сма је ро вој ули ци, у
бли зи ни екс по зи ту ре „Екс по бан ке”,
ви ри огро ман ши љак, ко ји је, по себ -
но у ве чер њим и ноћ ним са ти ма, пред -
ста вљао опа сност за пе ша ке, би ци -
кли сте и мо то ци кли сте.

При ме ти ли смо и да су на пар кин -
зи ма у не по сред ној бли зи ни Ка то лич -
ке цр кве и на не ким дру гим ме сти ма,
услед  не па жљи ве во жње, из ва ље ни
сту би ћи, а да та мо где су се они на ла -
зи ли, ни су по ста вље ни но ви.

Од го вор на на ше упо зо ре ње бр зо је
усле дио. Про шлог ви кен да укло њен
је ши љак ис пред екс по зи ту ре „Екс по -
бан ке”, а на ме сти ма где су не до ста ја -
ли сту би ћи, при вре ме но су, до по нов -
ног по ста вља ња пр во бит них ко ји су
ту ста ја ли, ста вље ни ша ре ни чу ње ви.

– Чим сам до био ва ше пи смо, про -
сле дио сам га Са о бра ћај ној ин спек ци -
ји да да на лог „Ур ба ни зму”, као упра -
вља чу пу те ва на те ри то ри ји гра да, да
ре ши тај про блем. Они су по че ли да
по сту па ју по том на ло гу, па су за то само
при вре ме но по ста ви ли чу ње ве, док не
стиг ну ори ги нал ни сту би ћи – из ја вио
је Бо бан Ђур ђев, се кре тар град ског Се -
кре та ри ја та за ин спек циј ске по сло ве.

Над ле жни ре а го ва ли 
на писа ње „Пан чев ца”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је је „Елек -
тро вој во ди на” об ја ви ла до 4. ју на, у
пе так, 7. ју на, не ће би ти стру је у Кај -
мак ча лан ској, од бро ја 18 па до кра ја
ули це. Ис кљу че ње ће тра ја ти од 8.30
до 13.45.

На спи ску за ис кљу че ња 7. ју на на -
ла зи се и Но во се љан ски пут, од бро ја
99 до бро ја 137, и од бро ја 14 до броја

30, као и Кај мак ча лан ска од бро ја 1
до бро ја 18. Ис кљу че ње ће тра ја ти од
9.30 до 11.30.

Истог да на, 7. ју на, стру ја ће би ти
ис кљу че на и на Но во се љан ском пу ту
од бро ја 139-а до бро ја 161 (на не -
пар ној стра ни) и од бро ја 30 до Ули -
це бра ће Ран ко вић, као и са ма Ули ца
бра ће Ран ко вић. Ре стрик ци ја ће по -
че ти у 11.30, а за вр ши ће се у 13.45.

Сле де ће ис кљу че ње елек трич не
енер ги је пла ни ра но је за 11. јун. Та да
не ће би ти стру је на це лој те ри то ри ји
Вла ди ми ров ца и на Де во јач ком бу -
на ру. Оно ће тра ја ти од 9 до 11 са ти.

Без стру је на 
Но во се љан ском пу ту

Страну припремио
Михајло

Глигорић

Најтраженији су станови у
новоградњи, као и старији
станови ниже спратности 
у центру града.
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Тре ба ло је,
на рав но, да
Еле на Фо ла -
са ди ка же не.
Не по зна је
чо ве ка ко ји
јој се обра -
тио, а још
ма ње го спо -
ди на Бе ли -
вјеа, и
сасвим је си -
гур на да га
не че ка. Ме ђу тим, из пу ке до са де
и хи ра, она при хва та игру: по ну ђе -
на јој је ле па сво та да се ди за ком -
пју те ром и про сле ђу је имеј ло ве го -
спо ди ну Бе ли вјеу. Ис по ста ви ће се
да су имеј ло ви ко ди ра ни, а уз за -
го нет не бу ке те цве ћа ко је до би ја
сва ке ве че ри, ми сте ри ја по ста је
још ве ћа.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ли ко су ва ше же ље не ре ал не.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Мо је су же ље ре ал но не ре ал не,
јер да су не ре ал но ре ал не, не би
би ле нео ства ре не.” 063/8434...

„Ко ли ко и же ље свих љу ди у Ср -
би ји ко ји же ле да им од пла те пре -
о ста не то ли ко да мо гу да пла те бар
по је дан од ла зак у по зо ри ште, у
ре сто ран и у спа цен тар.” 064/1131...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко че сто се
ме ша те у ту ђа по сла:

„Про сто ме те ра да се ме шам у
по сло ве раз ред не и ди рек тор ке
основ не шко ле. Као мар га рин – у
све се ме шам.” 060/0539...

„При мо ран сам да се ме шам у
по сао ко ле га ко ји се ули зу ју ше фу.
Мно го им вре ме на оде на увла че -
ње, па ја мо рам да оба вим њи хо ве
рад не за дат ке.” 065/5129...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 12. ју на, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Шта је за вас ка зна?”, на гра -
ди ће мо по јед ном књи гом. Од го -
во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро -
ју „Пан 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 38,64 динара у мт:с мрежи.

Ро ми Хол, са -
мо хра на мај ка
пе то го ди шњег
си на, рад ни ца
у ноћ ним клу -
бо ви ма и не ка -
да шња за ви сни -
ца од дро ге, по -
чи ни ла је на из -
глед нео про сти -
во, нео бја шњи -
во уби ство, за
ко је је ка жње -
на по за ко ну, ни ма ње ни ви ше. Сад
је на по чет ку из др жа ва ња две ју уза -
стоп них до жи вот них ка зни. На по -
љу је свет од ко јег је од се че на: Сан
Фран ци ско ње не мла до сти и ње на
по ро ди ца. Уну тра је но ва ствар ност:
хи ља де же на ко је се оти ма ју за по -
треп шти не ну жне за го ли жи вот,
бле фи ра ње и глу ма уз на си ље јед -
на ко ме ђу стра жа ри ма и ме ђу за -
тво ре ни ца ма, ап сурд ност ин сти ту -
ци о на ли зо ва ног жи во та.

„Мар со ва со ба”
Реј чел Ку шнер

„Ми сте ри ја
Мон мар тра”

Бри те Ре стлунд

Два чи та о ца ко ји до 12. ју на, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Ко ли ко су ва ше же ље не ре ал -
не?”, 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 38,64 динара у мт:с мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Кад ка жу „му зи ка”, нај че шће нам на
па мет па да ју ги та ра, бу бањ, кла вир,
ви о ли на... Али на кон цер ти ма нас по -
не кад оча ра и звук ин стру мен та из
зад њих ре до ва ор ке стра... 

Од цр та ћа до бај ке

Са ра Вла јић (26) по же ле ла је да сви -
ра хар фу још као де те, а за љу би ла се
у њу кад ју је ви де ла, ве ро ва ли или не
– у цр та ћу! Дру га чи је ка за но, за слу ге
за то што је Са ра да нас успе шна хар -
фист ки ња, има ју „Мач ке из ви со ког
дру штва” и „Ха ри По тер”.

– Сви рам хар фу де вет на ест го ди -
на и мо гу да ка жем да је код ње све
спе ци фич но. По ред то га што има
бај ко вит об лик, чи ни је че тр де сет
шест жи ца, се дам пе да ла с три раз -
ли чи те по зи ци је, та ко да се сви ра и
ру ка ма и но га ма. Ми слим да је по -
ред ор гу ља ово ин стру мент ко ји је
нај ком пли ко ва ни је са вла да ти – ка -
же Са ра. 

Она нам је та ко ђе об ја сни ла да хар -
фа има бла го твор но деј ство на нер -
вни си стем, па се вр ло че сто ко ри сти
у му зи ко те ра пи ји и код пси хич ких
обо ље ња. 

–  Из во ђе ње је на пор но... По треб на
је сва ко днев на ве жба и по све ће ност
да би пр сти увек би ли до вољ но твр ди
за жи це – при ча Са ра. 

Ко ли ко ће вам се не ки хар фи ста
до па сти, за ви си од уку са. Не ки из во -
ђа чи су тем пе ра мент ни и сви ра ју „с
ва тром”, док су дру ги ро ман тич ни и
суп тил ни, об ја сни ла нам је Са ра. 

Са ра је ма стер-сту ди је хар фе за вр -
ши ла у Бе о гра ду, а по том је две го ди -
не про ве ла у Ја па ну на ис тра жи вач -
ким сту ди ја ма. Има ла је со ло кон -
церт у срп ској ам ба са ди у То ки ју, као
и кон церт са ор ке стром Ге и даи фил -
хар мо ни је.

Звук про шло сти 

То ми слав Ћи рић (31) ба ви се му зи -
ком од 2002. го ди не. По чео је с кла -
ри не том у КУД-у „Стан ко Па у но вић”,
а за тим „усво јио” и гај де, јер је же лео
да кроз ове ин стру мен те до при не се
очу ва њу на ше тра ди ци је.

Гај де су ве о ма по се бан и ре дак ин -
стру мент и да би се на њи ма успе шно
сви ра ло, по треб но је ду го трај но уче -

ње и ве жба ње, што је То ми сла ву омо -
гу ћи ло ње го во кул тур но-умет нич ко
дру штво.

– Пр ви се ми нар ко ји сам по се тио
био је у Па но -
ни ји, крај Бач -
ке То по ле. Во -
дио га је Мак -
сим Му дри -
нић, мај стор
на гај да ма, ко -
ји ме је упу тио
у осо би не ин -
стру мен та, тех -
ни ку сви ра ња,
из ра ду пи ско -
ва, шти мо ва ње
и одр жа ва ње...
Сва ки сле де ћи
се ми нар – а
одр жа ва ни су
у Врд ни ку –
био је но во
иску ство за ме -
не – ре као је
Томи слав.

Ба нат ске
гај де су тро гла -
сне и са сто је се
од ме ши не на -

пра вље не од шта вље не ја ре ће ко же,
пи ско ва од тр ске или зо ве ко ји про -
из во де тон, гај де ни це (сви ра ле) ко ја
се пра ви од твр дог др ве та, ро га (лу -
ле) и бор дун ске це ви, ко ја се пре ба -
цу је пре ко ра ме на и да је про до ран
пра те ћи тон.

– По што се из ра ђу ју руч но и од
при род них ма те ри ја ла, те шко се шти -
му ју и одр жа ва ју. По треб но је уло жи -
ти мно го тру да и љу ба ви, али он да
сви ра ње на њи ма по ста је пра во за до -
вољ ство. У да на шње вре ме бр зог жи -
во та, ви шка оба ве за и
мањ ка вре ме на за до вољ -
ство је и част има ти свој
тре ну так опу шта ња и ужи -
ва ња у тра ди ци о нал ним
зву ци ма – на гла сио је То -
ми слав.

Он је до дао да се у
КУД-у „Стан ко Па у но -
вић” не гу је тра ди ци ја и
ра ди на под сти ца њу мла -
дих љу ди да на ста ве да
се ба ве сви ра њем тра ди -
ци о нал них ин стру ме на -
та и да ве ру је да ће уско -
ро би ти још мла дих
гајда ша.

Ча роб ни фру лаш

Бо јан Бо ља нац (31) от -
крио је Па но ву фру лу пре
је да на ест го ди на слу чај -
но, на ле тев ши на ин -
терне ту на сни мак кон -
цер та Ру му на Ге ор геа
Зам фи ра.

– За во лео сам је на пр во слу ша ње.
На њој ни је ла ко сви ра ти, јер има
два де сет јед ну цев и тре ба по го ди ти
пра ви тон. Ни је дан дру ги ин стру мент
не ма та кав звук. Ва жан је и угао под
ко јим се ин стру мент на сла ња на усне
– ка же Бо јан. 

Он је за вр шио сред њу му зич ку шко -
лу и основ ни ин стру мент му је сак со -
фон. По што на Ака де ми ји у Бе о гра ду
не по сто ји од сек за сак со фон, ни је
на ста вио сту ди је му зи ке, већ ен гле -

ског је зи ка. Сви ра још и фла у ту, фру -
лу и ка вал.

– Му зи ка на Па но вој фру ли ма ло
се тра жи... Нај че шће сви рам ру мунске
игре у На род ном ор ке стру из Ба нат -
ског Но вог Се ла – ка же Бо јан и до да -
је да, по ред ње га, на те рито ри ји Пан -
че ва овај ин стру мент сви ра са мо још
је дан мла дић из Глого ња.

У ду ху тра ди ци је

Ва са Пе тро вић (31) сви ра фру лу у
ор ке стру Ра дио- те ле ви зи је Ср би је.
За вр шио је
Сред њу му зич -
ку шко лу „Мо -
кра њац” у Бе о -
гра ду и же лео
да сту ди ра
фру лу, али на
б е  о  г р а д  с к о ј
ака де ми ји по -
сто ји са мо од -
сек за ет но му -
зи ко ло ги ју где
се из у ча ва те о -
ри ја. На пре по -
ру ку је по чео да
сви ра на те ле -
ви зи ји и та мо
је већ осам
годи на.

Ка же да је
пре су ди ла ге не -
ти ка, јер је ње -
гов чу кун де да
сви рао фру лу.
Као ма ли је
учио да сви ра
код бра ће Ба јић, ко ји су га упо зна ли
са овим ин стру мен том.

– Сво је ве шти не сам уса вр ша вао
сви ра ју ћи у фол клор ном ан сам блу у

Стар че ву и Ба ва ни шту. То ма Ба јић
ме је пре по ру чио Бо ри Ду ги ћу, ко ји
је та да ор га ни зо вао ма ни фе ста ци ју
„Са бор фру ла ша” у Кра гу јев цу. Та мо
сам пр ви пут на сту пио пред огром -
ном пу бли ком. На том до га ђа ју сам
упо знао Дра га на Јо во ви ћа из Бе о гра -
да, код ко јег сам на ста вио да учим –
при ча Ва са.

За раз вој свог та лен та за хва лан је
ро ди те љи ма, ко ји су му све вре ме да -
ва ли ве ли ку по др шку.

– Вр шња ци су се та да ша ли ли ка ко
сви рам фру лу као не ки чо ба нин, али
су да нас мно го по но сни што сам ис -
тра јао и ус пео на свом му зич ком пу -
ту – ка же за до вољ но Ва са.

Ис ти че да му је упра во овај ин стру -
мент омо гу ћио да ви ди мно ге зе мље,
по пут Шпа ни је, Пор ту га ли је, Фран -
цу ске и Швај цар ске.

Ва са тре нут но има де сет уче ни ка у
окви ру КУД-а „Па у но вић”, у ко јем
сви ра од 2004. го ди не. Ка же да га ве -
о ма ра ду је то што све ви ше мла дих
же ли да сви ра овај ин стру мент.

– Сви ми сле да је ве о ма јед но став -
но сви ра ти фру лу, али гре ше. Она
има шест ру пи ца на пред и јед ну с
дру ге стра не, а на њој се мо же од сви -
ра ти два на ест то но ва. На по ла ру пе
мо ра да се осе ти да ли је тај тон та -
чан или не. Не ки љу ди ко ри сте гри -
фо ве, ста вља ју два по два пр ста, па
он да до би ја ју по лу то но ве. Ја сам уса -
вр шио то да мо гу и на по ла ру пе да
до би јем та чан тон – ка же Ва са.

До да је да је за до бар звук ва жно
има ти и ква ли те тан ин стру мент, ко ји
мо же да се ку пи по це ни од сто ти нак
евра па на го ре.

Бож ји дар

Алек сан дар Та у шан (36) ус пео је, за -
хва љу ју ћи сво јим ус пе си ма на ра зним
так ми че њи ма, да 2012. го ди не за ра -
ди ти ту лу на род ног гу сла ра. Љу бав
пре ма ин стру мен ту га ји још од нај -
мла ђих да на, а свој пр ви јав ни на -
ступ имао је у пе тој го ди ни!

У ње го вој фа ми ли ји Хер це го ва ца
сви сви ра ју гу сле, али се он је ди ни
ти ме ба ви про фе си о нал но.

– Код гу са ла је спе ци фич но то што
све ра диш по слу ху. Сва ко мо је гу -
сла ње је раз ли чи то. То ком го ди на сам
на у чио не ке ша блон ске за хва те пр -
сти ма, али у осно ви је гу сла ње ствар
ср ца: док сви рам о Ко сов ској би ци,

ста ло ми је да се пу бли ка осе ћа као
да уче ству је у њој... Ва жан је ком пле -
тан драм ски на ступ... – при ча нам
Алек сан дар.

Про шле го ди не је UNESCO
пе ва ње уз гу сле упи сао у ли -
сту не ма те ри јал ног кул тур -
ног на сле ђа Ср би је, на кон че -
га су, пре ма Алек сан дро вим
ре чи ма, гу сле до би ле на по -
пу лар но сти. Ме ђу тим, у Пан -
че ву тре нут но не ма мла дих
за ин те ре со ва них за овај ин -
стру мент. По ред ње га, по сто -
је још два ста ри ја гу сла ра.
– Сва ки гу слар је по се бан.
Ва жно је ода кле ву чеш ко -
ре не, јер се то од ра жа ва на
ви си ну гла са, ја чи ну пе ва ња
и са мо ка зи ва ње – об ја шња -
ва Алек сан дар, до да ју ћи да
су гу сле ле ко ви те и да опу -
шта ју. Стих јед не пе сме ка -
же: „Нај ви ше кад се раз о ча -
рам, узмем гу сле па се раз -
го ва рам”.
Овај ин стру мент се из ра ђу је
од оне вр сте ја во ра од које
се пра ве и кла ви ри и виолине.
Тај на до брих гу са ла се не зна;

узи ма ју се у об зир над мор ска ви си на
на ко јој др во ра сте, осун ча ност, вр ста
ко же ко ја се ра за пи ње... Це на гу са ла
кре ће се од сто ти нак па до три хи ља -
де евра, у за ви сно сти од на ме не, је су
ли за кућ но сви ра ње или так ми че ње,
и бо гат ства укра са...

Алек сан дар на сту па ши ром Ср би је
и ре ги о на, а ве о ма че сто ор га ни зу је и
ху ма ни тар не кон цер те, на ко ји ма и
сам сви ра.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СВИ РА ЈУ ЗА НИ МЉИ ВЕ ИН СТРУ МЕН ТЕ

ЧА РОБ ЊА ЦИ ЗВУ КА

Томислав Ћирић

Александар Таушан

Васа Петровић

Бојан Бољанац

Сара Влајић
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ПРЕ МИ ЈЕ РА НО ВОГ БА ЛЕ ТА „ЛА БУ ДО ВО ЈЕ ЗЕ РО”

ПАН ЧЕВ КА У ГЛАВ НОЈ УЛО ЗИ

ДЕ ВЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ КЛА СИЧ НЕ КА МЕР НЕ МУ ЗИ КЕ

Че ти ри да на уз ча роб не но те

Ко сти ме ра дио
италијан ски ди зај нер
Ре на то Ба ле стра

Но ва ко ре о граф ска по став ка ба -
ле та Пе тра Иљи ча Чај ков ског
„Ла бу до во је зе ро”, у ком глав ну
уло гу игра Пан чев ка Та тја на Та -
тић, пре ми јер но је из ве де на 2.
ју на на Ве ли кој сце ни На род -
ног по зо ри шта. „Ла бу до во је зе -
ро” је на сце ни На род ног по зо -
ри шта пр ви пут по ста вље но
1925. го ди не, у коре о гра фи ји
Алек сан дра Форту на та.

Но ву вер зи ју овог чу ве ног де -
ла ре жи рао је Кон стан тин Ко -
стју ков, док је ко сти ме ко ји су
ба ле ту да ли бај ко ви тост ура -
дио ита ли јан ски мод ни кре а -
тор Ре на то Ба ле стра.

Су шти ну овог ан то ло гиј ског
де ла чи не за кле тва као ис ку -
ше ње љу ба ви и пре ва ре, са зре -
ва ње кроз од лу ке, људ ско двој -
ство, лу ка вост, жр тво ва ње, сје -
ди ња ва ње у фик тив ној смр ти
и апо те о за иде ал не љу ба ви.

Лир ску, не жну и крх ку Оде -
ту, од но сно злу, де мон ску Оди -
ли ју, игра ла је Та тја на Та тић,

а у уло зи прин ца Зиг фри да био
је Игор Па стор.

– „Ла бу до во је зе ро” је вр ху -
нац ка ри је ре за сва ку ба ле ри -
ну, та ко да је огром на част до -
би ти уло гу Оде те/Оди ли је.

Свака ба ле ри на, још од ма лих
но гу, са ња да игра ово, што зна -
чи да се ме ни лич но сан оства -
рио – ре кла је Та тја на Та тић.

Она је об ја сни ла да је био
веома те жак за да так до не ти обе

уло ге у јед ној ве че ри, јер је бе ли
ла буд ли ри чан и ро ман ти чан,
док је цр ни ка рак те ран и зао.

– Ова уло га без не ко ли ко ме -
се ци ра да не мо же да се ура ди
ка ко тре ба. Игор и ја смо зва -
нич но по че ли да се спре ма мо
у фе бру а ру. Ми слим да је но ва
вер зи ја до не ла не ку све жи ну,
због на чи на на ко ји је ре жи ра -
на, са вре ме ни ја је, а на рав но
да су ком плет ном ути ску до -
при не ли и ко сти ми – ис та кла
је Та тја на Та тић.

С Кон стан ти ном Ко стју ко -
вим ра ди већ не ко ли ко го ди на
и ка же да је он ве о ма зах те ван,
али пун зна ња ко је уме да пре -
не се на сво је игра че.

Та тја на Та тић је за вр ши ла
основ ну ба лет ску шко лу „Ди -
ми три је Пар лић” у Пан че ву у
кла си Све тла не Бу че вац и сред -
њу „Лу јо Да ви чо” у Бе о гра ду у
кла си Иве Бо јо вић. Пре шест
го ди на по ло жи ла је ау ди ци ју
у На род ном по зо ри шту. До са -
да је игра ла глав не уло ге у ба -
ле ти ма „Дон Ки хот”, „Ко пе ли -
ја”, „Успа ва на ле по ти ца”,
„Крцко Ора шчић” и „Ла бу до -
во је зе ро”.

Улаз на све кон цер те
је бес пла тан

Од 6. до 9. ју на у ви ше про сто -
ра у Пан че ву би ће одр жан де -
ве ти Ме ђу на род ни фе сти вал
кла сич не ка мер не му зи ке –
„Кла сик фест”, у ор га ни за ци ји
Кул тур ног цен тра Пан че ва. Спе -
ци јал ни гост ово го ди шњег про -
гра ма би ће хо ланд ски ви о ли -
ни ста Да ни јел Ро ланд.

Пр ве фе сти вал ске ве че ри, у
че твр так, 6. ју на, у 20 са ти, у
Ри мо ка то лич кој цр кви Св. Кар -
ла Бо ро меј ског у Пан че ву на
про гра му ће би ти кон церт „Viva

Vivaldi!”, на ко јем ће наступити
и со ли сти из ино стран ства: фла -
у тист ки ња Ми ле на Ли пов шек
(Сло ве ни ја) и че лист ки ња Ма -
ја Бог да но вић (Фран цу ска).

У пе так, 7. ју на, од 20 са ти, у
Све то сав ском до му би ће одр -
жан кон церт сим бо лич ног на -
зи ва „За љу бље ни”, ка да ће пу -
бли ка мо ћи да чу је ком по зи ци -
је Јо зе фа Хајд на, Ро бер та Шу -
ма на и Асто ра Пја цо ле у из во -
ђе њу Да ни је ла Ро лан да, углед -
ног хо ланд ског ви о ли ни сте. Ве -
че ка сни је, у су бо ту, 8. ју на, у
истом про сто ру, на про гра му ће
би ти кон церт „Ча роб ни ду ва чи”.

Да ни јел Ро ланд је про фе сор ви -
о ли не на Кра љев ском му зич -
ком ко ле џу у Лон до ну, ко ји се
ета бли рао на ме ђу на род ној сце -
ни као вр ло ха ри зма тич ни му -
зи чар. Кон церт не пер фор ман -
се у 2018. го ди ни из во дио је
кон ти ну и ра но, укљу чу ју ћи и на -
ступ с Фи ли пом Гла сом.

По след ње фе сти вал ско ве че
тра ди ци о нал но је ре зер ви са -
но за га ла кон церт „Movie Clas-
sic” и би ће одр жа но у не де љу,
9. ју на, у 20 са ти, у ба шти На -
род ног му зе ја Пан че во. Му зи -
ку из нај ве ћих филм ских хи -
то ва из во ди ће Ан самбл Бал -
кан ске ка мер не ака де ми је с
го сти ма, под ди ри гент ском па -
ли цом Алек сан дра Ко ји ћа.

Циљ фе сти ва ла је афир ма -
ци ја ка мер не му зи ке и про фе -
си о нал но из во ђе ње му зи ке ви -
со ке умет нич ке вред но сти и
еду ка ци ја мла дих, кроз њи хо -
во ква ли тет но укљу чи ва ње у
свет му зи ке. Умет нич ки ди -
рек тор фе сти ва ла је кла ри не -
ти ста Ог њен По по вић, осни -
вач Бал кан ске ка мер не ака де -
ми је и члан Бе о град ске фил -
хар мо ни је на ме сту пр вог со -
ло кла ри не та.

Фе сти вал су и ове го ди не фи -
нан сиј ски по др жа ли Ми ни стар -
ство кул ту ре и ин фор ми са ња
Ср би је и Град Пан че во.

НА МУ ЗИЧ КОМ ФЕ СТИ ВА ЛУ ДЕ ЦЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Два зла та „Па у но вићу”
На 58. му зич ком фе сти ва лу де -
це Вој во ди не, одр жа ном 2. ју -
на у Бач кој То по ли, деч ји ан -
сам бли КУД-а „Стан ко Па у но -
вић НИ С–РНП” оства ри ли су
за па же не на сту пе и ви со ке пла -
сма не.

Деч ји ан самбл ни жих раз ре -
да из вео је игре из Тем ни ћа, у
му зич ком аран жма ну Гра ци ја -
на Пе тро ви ћа и ко ре о гра фи ји
Де ја на Три фу но ви ћа. Осам на -
ест играч ких па ро ва, уз ра ста
од се дам до је да на ест го ди на,
у прат њи че тр на е сто чла ног на -
род ног ор ке стра, оста ви ло је
из у зет но до бар ути сак ка ко на
пу бли ку, та ко и на пе то чла ни
жи ри, ко ји су чи ни ли три ко -
ре о гра фа и по је дан ет но му зи -
ко лог и ет но лог.

За из ве де ну ко ре о гра фи ју нај -
мла ђи игра чи „Па у но ви ћа” оце -
ње ни су са 96,67 бо до ва, што је
би ло до вољ но за пла сман на
пр во ме сто и осва ја ње злат не
пла ке те.

У ста ри јој ка те го ри ји (ви ши
раз ре ди) пред ста ви ло се ше сна -
ест играч ких па ро ва у ко ре о -
гра фи ји „Игре из Врањ ског
поља”, у ко јој су при ка за не на -
род не игре и пе сме се о ског ста -
нов ни штва из око ли не Вра ња.
Из у зет но на дах ну то и успе шно
изво ђе ње оце ње но је са 97,50
бо до ва и они су осво ји ли злат не
пла ке те и пла сман на 14. смо -
тру деч јих фол клор них ан сам -

ба ла Ср би је, ко ја ће би ти одр -
жа на 8. ју на у Ва ље ву. Деч јем
ан сам блу ви ших раз ре да до де -
ље на је и спе ци јал на на гра да за
ори ги нал ност ко сти ма.

Пан че вач ка пу бли ка мо ћи ће
да ви ди на гра ђе не ко ре о гра -
фи је и ан сам бле у про гра му
це ло ве чер њег кон цер та ко ји ће
би ти одр жан 7. ју на, од 19 са -
ти, у дво ри шту До ма омла ди -
не у Пан че ву.

ИЗ ЛО ЖБА ГРА ФИ КА
МИ РО СЛА ВА САВ КО ВА

Огле да ло
ствар но сти
У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа у сре ду, 29. ма ја,
отво ре на је из ло жба гра фи ка
Ми ро сла ва Сав ко ва под на зи -
вом „Пор тре ти – огле да ло на -
ше ствар но сти”.

– Мо је гра фи ке су про из вод
на сто ја ња да упо тре бље не и од -
ба че не де ло ве ме та ла, пла сти -
ке и др ве та опле ме ним. На и -
ме, од ис ко ри шће ног ма те ри -
ја ла ко ла жи рам ма три це с ко -
јих оти ску јем „но ве”, ре ци кли -
ра не љу де. Пре о бра жа ва њем
ин ду стриј ског от па да и од ба -
че них пред ме та по кушавам да
им при пи шем и но ву кон тек -
сту ал ност – ка же ау тор.

Ми ро слав Сав ков је ро ђен
1953. го ди не. Ли ков но се са мо -
стал но фор ми рао. Члан је СУ -
ЛУВ-а од 1990, а ста тус са мо -
стал ног умет ни ка има од 2013.
го ди не. Од 1986. до са да из ла -
гао је два де сет три пу та, и то
ко ла же, цр те же, скулп ту ре и гра -
фи ке. Уче ство вао је и на три ста
два де сет ко лек тив них из ло жби
и осам на ест ли ков них ко ло ни -
ја. До бит ник је зна чај них умет -
нич ких при зна ња и на гра да.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 12. ју на.

У ОКВИ РУ ЈУ БИ ЛЕ ЈА

Наше
бла го и у 

Сме де ре ву
Ре тро спек тив на из ло жба по -
во дом обе ле жа ва ња пе де се те
го ди шњи це Ли ков не ко ло ни је
„Де ли блат ски пе сак” Пан че во,
под на зи вом „Све до чан ство вре -
ме на”, би ће пред ста вље на ли -
ков ној пу бли ци у Сме де ре ву у
пе так, 7. ју на, у 19.30.

Де ла уче сни ка Ли ков не ко -
ло ни је би ће из ло же на у Га ле -
ри ји Цен тра за кул ту ру Сме де -
ре во, у окви ру са рад ње те уста -
но ве и Кул тур но-про свет не за -
јед ни це Пан че во.

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 6. јун, 20 са ти, Ри мо ка то лич ка цр ква Св. Кар ла Бо -
ро меј ског: отва ра ње Ме ђу на род ног фе сти ва ла кла сич не ка -
мер не му зи ке „Кла сик фест”.
Пе так, 7. јун, 16 са ти, БИГ Пан че во: све ча на до де ла на гра да
осмог ме ђу на род ног БУ ДИ кон кур са „Оно што те чи ни срећ -
ним” и кон церт хо ра „Во кал кидс”.
Пе так, 7. јун, 16 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: ма тур -
ски кон церт пи ја нист ки ње Ол ги це Ми ло са вље вић.
Пе так, 7. јун, 17 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: ма тур -
ски кон церт пи ја ни сте Иси до ра Јо но ви ћа. 
По не де љак, 10. јун, 16 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
ма тур ски кон церт пи ја ни сте Да ви да Ме са ро ша. 
Пе так, 7. јун, 17 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: ма тур -
ски кон церт пи ја нист ки ње Ни не Ђо ко вић. 
По не де љак, 10. јун, 20 са ти, Све то сав ски дом: кон церт под
на зи вом „За љу бље ни” („Кла сик фест”).
Су бо та, 8. јун, 20 са ти, Све то сав ски дом: кон церт под на зи -
вом „Ча роб ни ду ва чи” („Кла сик фест”).
Не де ља, 9. јун, 20 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: кон церт
под на зи вом „Movie Classic 3” у из во ђе њу ан сам бла Бал кан ске
ка мер не ака де ми је („Кла сик фест”).

Те мат ски про грам
Су бо та и не де ља, 8. и 9. јун, 10 са ти, Дом омла ди не: филм -
ска ра ди о ни ца „Нај глу пљи филм на све ту”, ко ју во ди Ми лош
То мић.
Уто рак, 11. јун, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа: про мо ци ја ро ма на Алек сан дра Бе ћи ћа „Пр ви чин”.

Из ло жбе
Уто рак, 11. јун, 19 са ти, га ле ри ја Град ске би бли о те ке: отва ра -
ње из ло жбе сли ка „На ду ши це” Алек сан дра Алим пи ћа. 
Сре да, 12. јун, 20 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не: из ло жба цр -
те жа и сли ка Жељ ка Ко мо са ра. 

Ти ја на Ба ра ше вић, 

дипл. прав ни ца, 

на мер но за лу та ла у про све ту

КЊИ ГА: Бил Брај сон је је дан
од оних пи са ца чи је књи ге
ре дов но ку пу јем, чи там по
не ко ли ко пу та и ра до по кла -
њам љу ди ма ко је во лим. Књи -
га „Та мо до ле” је пу то пис са
ау то ро вог пу то ва ња по Ау -
стра ли ји, на пи сан (као и ве -
ћи на ње го вих де ла) ду хо ви -
тим је зи ком, по не кад у тој
ме ри да у по све ти оба ве зно
пи шем и упо зо ре ње: опре зно
чи та ти у јав но сти, због гла -
сног и нео б у зда ног сме ха то -
ком чи та ња. По ред то га што
је ду хо ви то, де ло нам за и ста
на јед но ста ван на чин при бли -
жа ва ту да ле ку зе мљу-кон ти -
нент, иза зи ва ју ћи, уз смех, и
же љу за пу то ва њем, иа ко је,
ка ко ка же ау тор, „Ау стра ли ја
ма хом пра зна и ве о ма уда ље -
на”, али се и „из над све га, по -
на ша при стој но”.
ФИЛМ „Фло ренс Фо стер Џен -
кинс”, у ре жи ји Сти ве на Фрир -
са, по же ле ла сам да по гле дам
пре све га због глав них глу ма -
ца. Хју Грант и Ме рил Стрип
спа да ју у оне ко је увек мо гу
да гле дам и ве ру јем да би чак
и у нај ло ши јем фил му они
би ли ма е страл ни. Овај њи хов
за јед нич ки про је кат је од ли -
чан и пред ста вља при јат но из -
не на ђе ње. Мо ра те се спре ми -
ти да, по пут Ре неа у се ри ји
„Ало, ало”, ста ви те сир у уши,
али је чак и то ужа сно пе ва ње
глав не ју на ки ње пре пу но шар -
ма. Уо ста лом, ка ко дру га чи је
при ка за ти истиниту при чу о

бо га тој на след ни ци ко ја, упр -
кос то ме што не уме да пе ва,
по ку ша ва да оства ри свој жи -
вот ни сан и по ста не опер ска
пе ва чи ца. Ма ле бе ле ла жи су
сва ко дне ви ца ко ја чи ни на ше
жи во те лак шим, али филм вас
те ра да раз ми сли те о то ме до
ко је раз ме ре је јед на лаж до -
бро на мер на и ко ри сна, а ка да
пре ла зи у не што са свим дру -
го. Из ме ша на осећа ња љу ба -
ви, са жа ље ња и не ве ри це, у
пра вој сра зме ри, чи не овај
филм вред ним гледа ња.
МУ ЗИ КА: От кад знам за се -
бе, не мо гу да за ми слим свој
жи вот без му зи ке. Про шла
сам раз не фа зе и, има то ме
сад већ де се так го ди на, не -
мам ви ше ни оми ље ног пе ва -
ча или оми ље ну гру пу, ни ти
оми ље ну вр сту му зи ке – по -
ста ла сам сва штар и слу шам
ама баш све, од џе за до на -
род ња ка, не кад и по ме ша но,
а све то за ви си са мо од рас -
по ло же ња. Нај че шће слу шам
ра дио, од ра ног ју тра, а за -
хва љу ју ћи ин тер не ту по сто ји
без број ста ни ца, па та ко увек
про на ла зим му зи ку ко ја од -
го ва ра мом (че сто про мен љи -
вом) рас по ло же њу.

Тамо доле

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић
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НАШ ГОСТ: ВЕ РА ЦА РИ НА, ДИ РИ ГЕНТ КИ ЊА

МУ ЗИ КА КАО СУД БИ НА
Ве ра Ца ри на (56) ро ђе на је
Пан чев ка. Од ра сла је у ср цу
гра да и де тињ ство је про ве ла
спу шта ју ћи се би ци клом кроз
Ка са пи но ви ће ву ули цу ка пру -
зи ко ја се не ка да на ла зи ла код
Си ло са. За вр ши ла је сред њу
му зич ку у Бе о гра ду и Гра ђе -
вин ску шко лу у Пан че ву и по -
че ла да сту ди ра на Ру дар ско-
-ге о ло шком фа кул те ту. Иа ко је
би ла од ли чан сту дент, од лу чи -
ла је да пре ки не ове сту ди је и
да се по све ти са мо му зи ци.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ода кле је по те -
кла та љу бав пре ма му зи ци?

ВЕ РА ЦА РИ НА: Кад год бих
се вра ти ла с не ког ис пи та на
Ру дар ском фа кул те ту и до би -
ла до бру оце ну, мо ја ба ка би
се ла за кла вир, из ва ди ла но те
и ре кла: „Кад ово од сви раш,
он да ће мо да раз го ва ра мо”.
Увек ме је вра ћа ла му зи ци. Од
ње сам до би ла до би ла пр ви пи -
ја ни но „пе троф”. Пре то га сам
има ла ста рин ски „бру дер ми -
ку ла” пре ле пе др ве не кон струк -
ци је с ду бо ре зом, али пре ви ше
стар да би на ње му мо гло да се
сви ра. Она је пр ва тра жи ла да
на ста вим да се ба вим му зи ком.

l Ка ко сте се он да на шли
на Ру дар ско-ге о ло шком фа -
кул те ту?

– Та та је ин си сти рао на тех -
нич ким на у ка ма, го во рио је да
се од му зи ке не жи ви. Због ње га
сам за вр ши ла Гра ђе вин ску шко -
лу и за по че ла сту ди је на Ру дар -
ском. Али ни је то би ло за ме не,
ни сам мо гла! До шла сам на је -
дан пи сме ни ис пит по сле од -
лич но ура ђе них ко ло кви ју ма...
По гле да ла сам тест и по ми сли -
ла ка ко све знам и ка ко ћу си -
гур но по ло жи ти с нај ви шом оце -
ном, а по сле то га ћу до би ти во -
љу да на ста вим сту ди је и то ме
је упла ши ло. Уста ла сам, вра -
ти ла па пир и ре кла про фе сор -
ки да ви ше не же лим то да сту -
ди рам. Ни сам ни ка да ви ше оти -
шла на тај фа кул тет.

l И он да сте се вра ти ли
музици?

– Ја ви ла сам се у Умет нич ки
ан самбл ЈНА. То су би ли про -
фе си о нал ни хор и ор ке стар при
Ар ми ји. Оти шла сам да се рас -
пи там да ли су им по треб ни
пе ва чи, па су ме при ми ли као
хо но рар ца. То је би ло 1982.
Има ла сам при стој ну пла ту од
ко је сам мо гла се би да ку пим

по не ки део гар де ро бе, да пла -
ћам кар ту од Пан че ва до Бе о -
гра да и на зад, пи ће у ка фи ћу...
Ра ди ли смо с ве ли ким ди ри -
ген ти ма и ком по зи то ри ма, а
на сту па ли смо пред ви со ким
стра ним де ле га ци ја ма и у Цен -
тру „Са ва” за не ке ва жне пра -
зни ке. Че сто смо пу то ва ли, од -
ла зи ли смо у Ти то ву ви лу у Бу -
гој ну, где је он за жи во та до че -
ки вао раз не др жав ни ке. Би ло
је ја ко за ни мљи во, али би ло је
и не при јат них си ту а ци ја. Као,
на при мер, ка да је Дра жа Мар -
ко вић, ко ји је био на сва ком
на сту пу, на ло жио да се из пр -
вог ре да хо ра укло не ста ри је
же не и да на пред сто је са мо
мла де и ле пе... Та мо сам упо -
зна ла Ол гу Мир ко вић, ко ја је
до ла зи ла ка да нам је би ло по -
треб но по ја ча ње, од но сно до -
бри со пра ни. Јед ног да на сам
се др зну ла да је пи там да ли
би ра ди ла са мном. И она је
ра до при ста ла. Ишла сам на
ча со ве пе ва ња код ње на кон

по сла, а она ме је, на тра же ње
мог та да шњег мом ка, ка сни је
му жа, по са ве то ва ла где бих мо -
гла да на ста вим да шко лу јем
свој глас.

l Упи са ли сте сту ди је у ино -
стран ству?

– Зах тев за сту ди је у ино -
стран ству пре да ла сам 1984.
го ди не, а у ав гу сту 1985. до би -
ла сам оба ве ште ње да се ја вим
у Ки јев кра јем тог ме се ца. Та -
мо сам про ве ла шест го ди на.
Го ди ну да на сам учи ла је зик, а
по сле то га за вр ша ва ла основ -
не сту ди је.

По ред пе ва ња за вр ши ла сам
и кла вир ску са рад њу – ко ре пе -
ти ци ју. Мно го су за је та мо
проли ве но и мно го са ти про -
ве де но у ве жба њу. Да би се

свира ње до ве ло до пер фек ци -
је, би ло је по треб но уста ти ра -
но и већ у се дам ују тру до ћи
на кон зер ва то ри јум ка ко би се
за у зео до бар кла вир. Он да ве -
жбаш док те не из ба це и не
поч ну пре да ва ња у по ла де сет.
Ка сни је опет ве жбаш до де сет
уве че. Сва ке ве че ри смо по се -
ћи ва ли вр хун ске кон цер те и
пред ста ве. И ка да све то чу јеш
ужи во, ни је ти те шко да по ло -
жиш те о ри ју му зи ке. Ов де, на
при мер, сту ден ти не ма ју при -
ли ку за то. Има ла сам и сјај ну
про фе сор ку, чи ји је су пруг био
ди ри гент Ки јев ске опе ре, па
сам че сто и пре ко њих до би ја -
ла кар те за оно што сам же ле -
ла да слу шам. А с њи ма сам се
и че сто дру жи ла и кроз та дру -
же ња пу но учи ла о му зи ци.

l Шта је то нај ва жни је што
сте на у чи ли од њих?

– Че сто сам се та мо при се -
ћа ла жур ки у Ср би ји. Сви су
во ле ли да до ђем и по не сем ги -
та ру. Пе ва ла сам, а Ср ђан Ми -
ко вић је увек се део не где иза
ме не. Он ни је до бро пе вао, али
је знао тек сто ве свих пе са ма
на па мет. Уме ла сам да на пра -
вим ат мос фе ру да сви ма бу де
опу ште но и ле по... То сам ка -
сни је ви де ла и код про фе со ра
у Ки је ву: мо раш да ослу шку -
јеш око ли ну док пе ваш или
сви раш, да се играш зву ком ко -
ји ти се вра ти. Све што учиш у
шко ли по треб но ти је, али ка -
да то са вла даш, мо раш да се
из диг неш из то га и да за ми -
слиш шта је ком по зи тор хтео
ка да је ту му зи ку пи сао. Ни је
он у гла ви имао но те, не го му -
зи ку. Из тог тех нич ког де ла по -
треб но је да до ђеш у ста ње где
ћеш пре не ти ми сао и емо ци ју
ком по зи то ра. На то ме смо мно -
го ра ди ли.

l Вра ти ли сте се у Ср би ју,
али се ни сте ду го за др жа ли
овде?

– Кад сам се вра ти ла, по че -
ла сам да ра дим у пан че вач кој
Му зич кој шко ли. Та да сам се
уда ла за свог дру гог му жа, с
ко јим имам тро је де це. Али по -
сле го ди ну да на мо ра ла сам да
на пу стим рад у шко ли, јер смо

се због по сло ва мог су пру га че -
сто се ли ли. Жи ве ли смо у Сло -
ве ни ји, Бу гар ској, Мо скви, Ки -
је ву и Ло за ни у Швај цар ској. У
Мо скви сам слу чај но упо зна ла
про фе сор ку ко ја је ра ди ла на
Кон зер ва то ри ју му „Чај ков ски”
и пре ко ње по че ла да ра дим
као илу стра тор – пе вач ко ји
пе ва ком по зи ци је ко је су по -
треб не сту ден ти ма му зи ке. Ја
сам им и би ра ла про гра ме ко је
су из во ди ли. На кон не ког вре -
ме на ја ви ла сам се про фе сор -
ки из Ки је ва са иде јом да та мо
упи шем ма ги стра ту ру ка мер -
не му зи ке и то сам ура ди ла
1995. го ди не. Ми смо се због
су пру го вог по сла и пре се ли ли
та мо 1997. Ма ги стар ске сту ди -
је су тра ја ле три го ди не. За то

вре ме тре ба ло је да при пре -
мим три це ло ве чер ња кон цер -
та са ела бо ра том о то ме ка ко
је про грам са ста вљен, за што
баш ти ком по зи то ри и слич -
но... У Ср би ји сам ка сни је но -
стри фи ко ва ла обе ди пло ме.

l Ка да је усле дио ко на чан
по вра так?

– Ка да смо се пре се ли ли у
Швај цар ску, брак ми је био на
кли ма вим но га ма. Мој су пруг
је та да оти шао у Ка зах стан, а
на кон не ког вре ме на од лу чи ла
сам да се ја ко нач но вра тим у
Ср би ју. То је би ло 2000. го ди -
не. Убр зо сам се за по сли ла у
Му зич кој шко ли и па ра лел но
по че ла да ди ри гу јем у Пан че -
вач ком срп ском цр кве ном пе -
вач ком дру штву. Још као ма ла
ишла сам с ба ком у цр кву и
слу ша ла тај хор. Би ла сам ње -
гов члан осам де се тих и де ве -
де се тих, а на по зив Бо же Ма -
ро ша на и уз бла го сло ва оца
Ми ло ва на, ди ри гент сам без
пре ки да од 7. ок то бра 2000. го -
ди не до да нас.

l Ко ли ко вам зна чи рад с
цр кве ним хо ром?

– Во дим хор као да је мо је
че до. На по чет ку сам до би ла
де се так пе ва ча. По ло ви на њих
је има ла слу ха, док су оста ли
има ли ве ли ку же љу да пе ва ју.
Би ла сам ја ко срећ на ка да сам
по сле шест ме се ци, 19. апри ла
2001, одр жа ла пр ви ус кр шњи
кон церт са ше зде сет шест пе -
ва ча у Све то у спен ском хра му.
Схва ти ла сам да је на ме ни да
на у чим пе ва че тех ни ци и да
тре ба да из ни че га зи дам не -
што што вре ди зи да ти. У хо ру
су пе ва чи са мном на у чи ли да
је пр ва ствар у во кал ној му зи -
ци текст. Ме ло ди ја је ту да по -
мог не, да те по не се, али од нос
тек ста и му зи ке је оно што наш
хор раз ли ку је од дру гих. Сви
во де ра чу на о му зи ци, а без тек -
ста су шти не не ма. Од по чет ка
сам и ја пу но учи ла, ка ко се
пе ва ју ли тур ги је и уоп ште о
исто ри ја ту Дру штва. Прет ход -
ни ди ри гент, мој бив ши све кар
Ди ми три је Сте фа но вић, у по -
чет ку је до ла зио на ли тур ги је,
а ја сам во ди ла про бе.

l Ко ли ко вам је зна чи ло то
што сте по зна ва ли Ди ми три ја
Сте фа но ви ћа?

– Увек сам у ње му има ла по -
у зда ног са вет ни ка. Би ла сам и
ја, као и сви мла ди, ис кљу чи -
ва, али ме је он ко ри го вао, опре -
зно ми го во рио шта и ка ко тре -
ба, а ја сам то схва та ла на пра -
ви на чин. Че сто сам га пи та ла
за ми шље ње. Ра до ми је да вао
су ге сти је, али је нај че шће одо -
бра вао све што сам ја ура ди ла. 

l Већ осам на ест го ди на ра -
ди те у Му зич кој шко ли „Јо ван
Бан дур”.

– Као што во лим цр кве ни
хор, та ко ми при ја и рад с де -
цом. За па ло ми је да пре да јем
ка мер ну му зи ку, што је ве о ма
ин те ре сант но, али је у по чет ку
би ло пра ви иза зов. Ђа ци ра ни -
је ни су озбиљ но схва та ли овај
пред мет, па сам пр ве го ди не
има ла њих осам на е сто ро на по -
прав ном, на ред не тро је и та ко
све док ни су по че ли ре дов но
да до ла зе и вред но ве жба ју.
Сма тра ли су ме ве о ма стро гом,
али ка ко су го ди не од ми ца ле,
на ста ја ли су до бро ан сам бли
ко ји су осва ја ли ме ђу на род не
на гра де. На сту па ли су на свим
ва жним до га ђа ји ма, ор га ни зо -
ва ли смо им кон цер те у Кул -
тур ном цен тру, та ко да са да
сви же ле да бу ду у мо јој кла си.

l Ве о ма че сто осва ја ју зна -
чај на при зна ња на так ми че -
њима.

– Не во лим так ми че ња, јер
ми слим да су стре сна, али де ца
че сто, кад зна ју да иду на так -
ми че ње, по бољ ша ју ри там ве -
жба ња и же ле да од ме ре сна ге
са сво јим вр шња ци ма. Ове го -
ди не сам има ла три ла у ре а та,
сто по е на на ре пу блич ком так -
ми че њу, око пет на ест пр вих ме -
ста и не ко ли ко дру гих. Углав -
ном су увек ме ђу нај бо љи ма. 

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

– По но сна сам што је ПСЦПД
вра тио сјај ко ји је имао. Би ло је
и не ких фан та стич них успе ха,
на при мер ка да смо у Бе ло ру -
си ји до би ли пр ву на гра ду. Та да
су ми пр ви пут кре ну ле су зе од
из не на ђе ња и сре ће. На том ве -
ли ком так ми че њу са огром ном
кон ку рен ци јом при шао ми је
ком по зи тор ко ји је био пред -
сед ник жи ри ја и ре као: „Мо ју
ком по зи ци ју ни ко ни је из вео
та ко као ви”. То је ствар но пра -
ви ком пли мент. Та ко ђе, јед не
го ди не смо би ли на „Ни шким
хор ским све ча но сти ма” и ни -
смо са че ка ли ре зул та те. Ме ђу -
тим, у по ноћ ми зво ни те ле фон
и ја ве ми да смо до би ли гран-
-при, пр ву на гра ду и на гра ду за
нај бо ље из во ђе ње Мо крањ ца.
Ми ни смо ни на сту пи ли у так -
ми чар ском де лу, а они су то за -
не ма ри ли. За ми сли те то.

l Да ли осе ћа те да љу ди це -
не то што ра ди те за кул ту ру
овог гра да?

– Ка да се вра ти мо с не ком
на гра дом и ме ди ји то об ја ве,
за у ста вља ју ме љу ди на ули ци
и че сти та ју што смо осве тла ли
образ на шег гра да. То је ле по и
ја ко мно го ми зна чи. Град Пан -
че во нас та ко ђе по др жа ва. Има -
ју раз у ме ва ње, по што ва ње и по -
ве ре ње за оно што ра ди мо.

По сти гла сам и то да сва ки
хор ски ди ри гент зна мо је име и
за ПСЦПД. Че сто ме зо ву за ми -
шље ње и у жи ри је, и ја им отво -
ре но ка жем да сло бод но пи та ју
и тра же но те и са ве те, јер знам
ко ли ко је по треб но по мо ћи у
не ким пр вим ко ра ци ма.

l Шта во ли те у Пан че ву?
– Жи вим у овом гра ду јер

осе ћам да му при па дам. Сва ко
се у свом гра ду нај бо ље осе ћа.
Имам сво је дво ри ште и ба шту,
а жи вот чи не и при ја те љи. Град
ни је са мо град као та кав. Без
об зи ра на то што се број при ја -
те ља сма њу је, ле по је да идеш
ули цом и да имаш ко ме да се
ја виш. Пан че во је мој град у
сва ком сми слу.

Мир ја на Ма рић

Још увек је не из ве сно ка да ће
Ми ни стар ство прав де Ср би је
усту пи ти за твор у Ње го ше вој
ули ци град ским вла сти ма у
Пан че ву, што је на ја вље но ка -
да је за вр шен но ви за твор на
Ба ва ни штан ском пу ту.

Под зна ком пи та ња је и
шта ће од го вор ни у на шем
гра ду ура ди ти са за тво ром у
Ње го ше вој ка да бу ду до би -
ли ње го ве кљу че ве у ру ке.
Ка ко је ра ни је за „Пан че вац”
из ја вио гра до на чел ник Са -
ша Па влов, нај пре је по треб -
но да се сни ми ста ње и сагле -
да у ка квом је ста њу згра да
и ко ли ко нов ца тре ба ин ве -
сти ра ти да би та гра ђе ви на
мо гла да на ста ви да жи ви
но вим жи во том. По сле то га
би ће од лу че но да ли ће то
ме сто би ти пре тво ре но у
музеј, про стор ко ји би ко ри -
сти ло ви ше град ских уста -
но ва кул ту ре или у би знис
IT ин ку ба тор.

Под се ћа мо, кра јем про шле
го ди не 123 ли ца ко ја су из -
др жа ва ла ка зну у Ње го ше вој
ули ци и у Вр шцу пре се ље на
су у но ви за твор на Ба ва ни -
штан ском пу ту. Ти ме је гра -
ђе ви на у Ње го ше вој 6, што је
би ла ду го го ди шња адре са
Окру жног за тво ра у Пан че ву,
за у век из гу би ла сво ју до са да -
шњу функ ци ју.

Исто ри ја са да већ бив шег
за тво ра по чи ње дав не 1804.
го ди не, у вре ме вла да ви не
Ма ри је Те ре зи је. Та да је на
пе ри фе ри ји гра да са гра ђе на
дво спрат на гра ђе ви на с по -
дру мом у ко ме су се на ла зи -
ле са ми це где је ка зне мо гло
да из др жа ва сто ти нак за -
творе ни ка.

С вре ме ном се град ши рио,
па се крај у ко ме је био за -
твор на шао у стро гом цен тру,
на глав ном ше та ли шту Пан -
че ва ца, окру жен бу ти ци ма и
ка фи ћи ма. Згра да за тво ра би -
ла је ар хи тек тон ски очу ва на
и за шти ће на за ко ном као спо -
ме ник кул ту ре и про сти ра ла
се на укуп ној по вр ши ни од
око де сет ари.

Из др жа ва ње ка зне у за тво -
ру у Ње го ше вој ули ци би ло је
дво стру ка ка зна. С јед не стра -
не, уну тра шњост те гра ђе ви -
не би ла је пре тр па на, јер је у
њој увек би ло ви ше за тво ре -
ни ка не го што је пред ви ђе но.

Сем то га, ле ти је ту би ло не -
под но шљи во вру ће, а зи ми
хлад но.

С дру ге стра не, осу ђе ни ци
су би ли на по себ ним му ка ма
с об зи ром на ме сто где се за -
твор на ла зио. Бу ду ћи да су

про зо ри за тво ра то ком лет -
њих ме се ци би ли стал но отво -
ре ни, до њих су до пи ра ли зву -
ци му зи ке из обли жњих
кафића, а не ма сум ње да им
је још те же би ло у ве чер њим
са ти ма, у вре ме док је Ње го -
ше ва би ла кор зо, јер су та да
том ули цом сва ко днев но про -
ла зи ле сто ти не рас по ло же них
ше та ча. Тре ба ло је све то
издржа ти.

Ко ли ко је Пан че во би ло у
ап сурд ној си ту а ци ји због ме -
ста на ко ме се до про шле
годи не на ла зио за твор, нај -
бо ље се ви де ло ка да су гра -
до на чел ник на шег гра да
Саша Па влов и бив ши ми ни -
стар прав де у Вла ди Ср би је
Ни ко ла Се ла ко вић по ла га ли
ка мен те ме љац за но ви за -
твор на Ба ва ни штан ском пу -
ту. Се ла ко вић је та да ре као
да у Ср би ји има још гра до ва
у ко ји ма је за твор у цен тру
гра да, али да ниг де ни је као
у Пан че ву.

– То би би ло исто као ка да
би у Бе о гра ду по сто јао за твор
усред Кнез Ми ха и ло ве ули це
– ре као је он та да.

На сре ћу, та вре ме на су са -
да про шлост, као и оне ту -
роб не сли ке ро ђа ка за тво ре -
ни ка у Ње го ше вој ко ји су, да
би их ви де ли, са ти ма че ка ли
с па ке ти ма сто је ћи у ре ду на -
сред ули це, чак и он да ка да
је па да ла ки ша, или су би ле
не под но шљи ве вру ћи не.

Са да су усло ви ви ше стру ко
по вољ ни ји и за њих и за за -
тво ре ни ке ко ји из др жа ва ју ка -
зну у за тво ру на Ба ва ни штан -
ском пу ту. Из ме ђу оста лог, у
том објек ту по сто је од лич но
опре мље не те ре та не, ко шар -
ка шки те ре ни, про сто ри је за
оне ко ји се ба ве умет но шћу,
ле кар ске ор ди на ци је, као и
ку хи ња у ко јој се спре ма хра -
на по пут оне у вр хун ским хо -
те ли ма. За хва љу ју ћи све му то -
ме за твор у Ње го ше вој по че -
ће да жи ви но вим жи во том, а
оно што је пред ста вљао го то -
во два ве ка по ста ће део пан -
че вач ке исто ри је. М. Г.

СТАРИ ЗАТВОР

Проклета авлија
у центру града

Када се вратимо с
неком наградом,
заустављају ме људи
на улици и честитају
што смо осветлали
образ нашег града. 
То ми много значи.

Вера Царина
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Уче ни ци ОШ „До си -
теј Об ра до вић” из
Омо љи це, за јед но са
сво јим мен то ром на -
став ни ком Ми о дра -
гом Та си ћем, на ста -
ви ли су да ни жу
успе хе из пред ме та
тех нич ко-ин фор ма -
тич ко обра зо ва ње.

Они су по но во
оства ри ли нај ви ше
пла сма не на др жав -
ном так ми че њу
основ них шко ла под
на зи вом „Шта знаш
о са о бра ћа ју”, одр -
жа ном 24. и 25. ма ја
у Бе о гра ду, ме ђу сто
два де сет уче ни ка из
три де се так ре ги о на у Ср би ји.
Еки пу су чи ни ли Вељ ко Пот -
ко њак, Ми ли ца Ми ла тов и
Сте фан Жи ва нов, а дво је по -
след њих су као нај у спе шни ји
обез бе ди ли се би ме сто у че -
тво ро чла ној ре пре зен та ци ји
ко ја ће пред ста вља ти Ср би ју
на европ ском пр вен ству на -
ред ног сеп тем бра у Же не ви.

И се лек ци ја уче ни ка из Ју -
жно ба нат ског окру га, за ко ју
су на сту па ли и по ме ну ти
Омољ ча ни, осво ји ла је ви со -
ко дру го ме сто на овом нај -
ста ри јем и нај ма сов ни јем
надме та њу осно ва ца у по зна -
ва њу са о бра ћа ја и ве шти ни

во жње би ци кла у ор га ни за -
ци ји АММС-а, Ми ни стар ства
про све те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја и дру гих.

Омо љич кој шко ли то ни је
пр ви успех ових раз ме ра на
так ми че њу „Шта знаш о са о -
бра ћа ју”, па ће та ко већ
четврти пут не ко од уче ни ка
из овог се ла ре пре зен то ва ти
Срби ју у Евро пи.

Ба нат ски Бре сто вац: Се о ска
сла ва Спа сов дан би ће обе ле -
же на при год ним про гра мима,
по чев од на сту па пред школ -
ске гру пе ОШ „Ол га Пе тров”
и ка дри ла ма лих ма ту ра на та
у че твр так, 6. ју на, у 17 са ти,
на пла тоу ис пред До ма кул -
ту ре, за кључ но с га ђа њем гли -
не них го лу бо ва у не де љу, 9.
ју на, у 9 са ти, на по ли го ну
по крај По ња ви це.

Ба нат ско Но во Се ло: Мла ђи
фол клор ни ан самбл је на ко -
ре о гра фи ју Ма ри је Ву ко слав -
че вић под на зи вом „Вла шке
игре ђер дап ског По ду на вља”,
за ко ју је му зич ки аран жман
ура дио Жа ни јел Шу бља, осво -
јио злат но од лич је на 53.
музич ком фе сти ва лу де це Вој -
во ди не, одр жа ном у не де љу,
2. ју на, у Бач кој То по ли. Удру -
же ње же на „Но во се љан ке/Bo-
boacele” уче ство ва ло је на
трећој ма ни фе ста ци ји „Etno-
logy Fest” у Бе о гра ду.

До ло во: Ко ми си је Ме сне за -
јед ни це за еко ло ги ју, без бед -
ност и омла ди ну, ра ди си гур -
но сти де це, за јед нич ки су у
уто рак, 28. ма ја, ор га ни зо ва -
ле ак ци ју чи шће ња тро то а ра
и ски да ња од ро ње не зе мље.
Истог да на су сре ђи ва не зе -
ле не по вр ши не на бре гу око

шко ле. По ста вље на је лам па
с ло гом До ло ва.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца ће
на ред них да на ор га ни зо ва ти
са ђе ње цве ћа на ви ше ло ка -
ци ја у се лу. Фол клор на сек -
ци ја До ма кул ту ре осво ји ла
је злат но од лич је на 53. му -
зич ком фе сти ва лу де це Вој -
во ди не, одр жа ном у не де љу,
2. ју на, у Бач кој То по ли.

Ива но во: Чла но ви еко ло шке
сек ци је ОШ „Мо ша Пи ја де” у

сре ду, 4. ју на, при су ство ва ли
су за вр шној ма ни фе ста ци ји и
про гла ше њу по бед ни ка у
окви ру про јек та „За чи сти је
и зе ле ни је шко ле Вој во ди не”
у Срем ским Кар лов ци ма. На -
став нич ко ве ће је за уче ни ка
ге не ра ци је иза бра ло Ма ри ју
Ба лог. Две деч је пред ста ве од -
и гра не су у сре ду, 5. ју на, у
До му кул ту ре, ка да су у го -
сти ма би ли уче ни ци из Ко -
ви на и Пло чи це.

Ја бу ка: ЈКП „Вод-ком” ре дов -
но чи сти уста ве услед по ви -
ше ног во до ста ја Та ми ша. По
на ло гу Ме сне за јед ни це овла -
шће ни из во ђач за по чео је ра -
до ве на одр жа ва њу ко ло во за
(кр пље ње ру па).

Ка ча ре во: Ме сна за јед ни ца ор -
га ни зо ва ће кре че ње ста ба ла
ве тро за штит ног по ја са на оба
ула за у на се ље. Удру же ње же -
на „Ет но-ку так” у че твр так, 30.
ма ја, по се ти ли су пред став ни -
ци По кра јин ске вла де и „Те -
ле ко ма”, од ко јег је „Ет но-ку -
так” до био до на ци ју од 200.000
ди на ра. Дом кул ту ре оба вља
по прав ке у сво јој згра ди.

Омо љи ца: Обе ле же на је два -
де се то го ди шњи ца од по ги би -
је вој ни ка и офи ци ра за вре -
ме НА ТО бом бар до ва ња у бли -
зи ни се ла. Мла ди фуд ба ле ри
„Мла до сти” уче ство ва ли су на
ме ђу на род ном тур ни ру у Бе -
чу за игра че ро ђе не 2008.
годи не (и мла ђе). У то ку је
уре ђе ње ло кал не де по ни је, а
уско ро ће по че ти и ра до ви на
по ста вља њу под ло ге на ру ко -
мет ном и ко шар ка шком тере -
ну у дво ри шту шко ле.

Стар че во: Из ло жба фо то гра -
фи ја „Мон го ли ја отво ре ног
ср ца” ау то ра Ми ро љу ба Кр -
ша ни на отво ре на је у сре ду,
5. ју на, у га ле ри ји „Бо ем”. Дру -
штво „Ми лу тин Ми лан ко вић”
до ни ра ло је књи ге До му кул -
ту ре. Стар че вач ки из ви ђа чи
ор га ни зо ва ли су про те клог
викен да тро днев ни би вак у
око ли ни се ла, за јед но са ска -
у ти ма из Ве ли ке Пла не.

Месне актуелности 

СЕЛО

Ду нав ма ло пре ко
лини је

Та миш под
контролом

Ових да на при ме тан је по раст
во до ста ја на на шим ре ка ма. На
сре ћу, ка ко ства ри сто је, не ма
раз ло га за уз бу ну, као што је
ре ци мо би ло 2006. или 2014.
го ди не.

Ипак, над ле жне слу жбе пом -
но пра те си ту а ци ју, па је во до -
стај на Ду на ву (ва жи и за бли -
зи ну Ива но ва) та кав да је већ
мо гу ће про гла си ти редoвну од -
бра ну од по пла ва, док је на Та -
ми шу, бар у на шем ре ги о ну,
ни во во де јoш увек до вољ но да -
ле ко од те ли ни је.

По ја ча но осма тра ње
водото ко ва

Ру ко во ди лац над ле жне слу жбе
за за шти ту од спољ них во да
Јав ног пред у зе ћа „Во де Вој во -
ди не” Бо жи дар Бе лош по твр -
дио је по ме ну те на во де о тре -
нут ној си ту а ци ји на ов да шњим
ре ка ма.

– Иа ко је на Ду на ву пре ва -
зи ђе на ко та ре дов не од бра не
од по пла ва, још увек ни је про -
гла ше на, и то због ко ле ба ња
во до ста ја. Још увек Ђер дап

упра вља ни во ом во де. Та ко је,
ре ци мо, у уто рак, 4. ју на, ни во
био 534 цен ти ме тра, а на 530
је ко та од бра не. У слу ча ју да
то оста не или до ђе до по ра ста,
сле де ме ре ре дов не од бра не,
ко је под ра зу ме ва ју по ја ча но
осма тра ње у то ку рад ног вре -
ме на, и то  два пут у про се ку.
Ина че, то је ко та ка да во да по -
чи ње да из ла зи из при род ног
ко ри та и пу ни та ко зва не ину -
та ци је, то јест про сто ре из ме -
ђу ње га и на си па. Пред ви ђа ња
су да ће у на ред них че ти ри-
пе т да на Ду нав бла го ра сти за
20 до 30 цен ти ме та ра. На ша
нај ве ћа ре ка је под ути ца јем
аку му ла ци је Ђер дап и за сад
не ма бо ја зни да ће оста ти у
про пи са ном ре жи му – ка же
Бе лош.

Што се Та ми ша ти че, он ка -
же да је истог да на од То ма -
шев ца до гра ни це с Ру му ни јом
ушао у фа зу ре дов не од бра не.

Ја буч ке уста ве и да ље 
у функ ци ји

Овај ба нат ски во до ток још увек
ни је бли зу ре дов не од бра не код
Гло го ња и Ја бу ке, што зна чи
да ни је по треб но за тва ра ти та -
мо шње уста ве.

Пред сед ник Са ве та МЗ-а Ја -
бу ка Сло бо дан Илић у стал -
ном је кон так ту с над ле жним

слу жба ма и оба ве штен је да
не ма озбиљ не опа сно сти од
из ли ва ња.

– То зна чи да ће на ше уста ве
и да ље би ти у функ ци ји. Оне
су нео п ход не ка ко би под зем -
не и над зем не во де би ле усме -
ра ва не ка Та ми шу, јер је на ше
се ло ге о граф ски ни же под руч -
је. Ка да во до стај по ра сте до ли -
ни је ре дов не од бра не од по -
пла ва, уста ве се за тва ра ју да
во да из ре ке не би ушла у се ло.
У том слу ча ју су ули це Омла -

дин ска и Го це Дел че ва нај у -
гро же ни је за то што су нај ни -
же. И та да се ве ли ким пум па -
ма и ва тро га сним це ви ма во да
ис пум па ва у ре ку. Ина че, три
пум пе одр жа ва наш ЈКП „Вод-
ком”, јед ну „Во де Вој во ди не”,
а прет ход них да на су те мељ но
очи шће не. Ка ко су окол ни ка -
на ли пу ни, би ло је и мно го на -
пла ви на, ке са, фла ша..., па се
на да мо да ће гра ђа ни Ја бу ке и
дру ги по се ти о ци што ма ње ба -
ца ти сме ће – ка же Илић.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ”

Омољ ча ни пу ту ју 
у Же не ву

Уче ни ци и на став ни ци бре сто -
вач ке шко ле „Ол га Пе тров” не -
дав но су уго сти ли при ја те ље из
брат ске сло ве нач ке шко ле из
Ви де ма код Пту ја. Они су, поред
оби ла за ка на ста ве и раз ме не ис -
ку ста ва, има ли и број не дру ге
ак тив но сти, ко је су под ра зу ме -
ва ле уче ње, игра ње, дру же ње.

Све то део је про јек та „Пу ту -
ју ћа ср ца из Сло ве ни је ка
Србији”, чи ја је ре а ли за ци ја по -
че ла ра ди о ни цом на ко јој су
уче ни ци сед мог раз ре да, под
вођ ством на став ни це Ру жи це
Чу ља ков ски, пра ви ли са пу не од
при род них ма те ри ја ла и ле ко -
ви тих би ља ка. По том су њен
коле га Ђу ри ца Јан ко вић и пе -
да гог Кри сти на Пин та рић
прика за ли пре зен та ци ју о бор -
би про тив ди ги тал ног на си ља.
У школ ском дво ри шту, на

иниција ти ву на став ни ка Ср ђа -
на Ћур чи на, за са ђе но је др во
при ја тељ ства, а на По ња ви ци је
Не ма ња Лу гић ор га ни зо вао так -
ми че ње у ста рим и за бо ра вље -
ним игра ма – кру ње њу ку ку ру -
за, над вла че њу ко ноп ца, ба цању

ка ме на удаљ... Том при ли ком
чла но ви ло кал ног ри бо ло вач -
ког удру же ња ку ва ли су ри бљу
чор бу и учи ли ђа ке да пе ца ју.

По ред то га, по ро ди це до ма -
ћих уче ни ка су са сво јим
гостима оби ла зи ле Пан че во,

Бе о град и Сме де ре во, а на став -
ни ци су во ди ли ко ле ге на јед -
но днев ни из лет у Вр шац.

Вр ху нац дру же ња и са рад -
ње би ла је за јед нич ка дво је -
зич на при ред ба у ор га ни за ци -
ји Ја сми не Пе тро вић и Го ра на
Ја ни ћа. Том при ли ком су на
ду хо вит на чин пред ста вље ни
уче ни ци осмог раз ре да бре сто -
вач ке шко ле. Они су од и гра ли
већ тра ди ци о нал ни ма ту рант -
ски плес, ко ји су при пре ми ли
уз по моћ учи те љи це Бог дан ке
Га ло вић и на став ни ка Ср ђа на
Ћур чи на. Све ча ност је за вр ше -
на уз зву ке пол ке, а на по ди ју -
му су плес за по че ли ди рек то -
ри две ју шко ла – Да ли бор ка
Бој ко вић Бре ти и Ро берт Мур -
ко. На по слет ку су уче ни ци пу -
шта ли го лу бо ве при ја тељ ства
и љу ба ви.

НАШЕ ПОЗОРИШТАНЦЕ У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

Овације за јабучке глумце у Тетову
На по зив Удру же ња за кул ту ру
и умет ност „Иљо Ан те ски Смок”
из се вер но ма ке дон ског гра да
Те то ва, по зо ри штан це „Ма ли
принц” уче ство ва ло је од 20.
до 22. ма ја на Пр вом ин тер на -
ци о нал ном фе сти ва лу „Пан че
Ва со ски Кам џик – 2019”.

Ја буч ки деч ји те а тар већ пр -
вог да на из вео је пред ста ву
„Остр во с бла гом” (и то два -
пут), по тек сту Бран ка Ми ли -
ће ви ћа Коц ки це, у ре жи ји Дра -
га не Ву ја си но вић.

Она је вр ло за до вољ на при -
је мом и по се том пу бли ке.

– На ше ма ле глум це гле да ло
је 1.200 де це са сво јим прати о -

ци ма, од ко јих смо до би ли си -
ја сет апла у за. Сто га и овим пу -
тем за хва љу је мо до ма ћи ни ма
на пре див ном до че ку, као и на
то ме што су нам омо гу ћи ли да
стек не мо но ва при ја тељ ства и
да се упо зна мо са зна ме ни то -
сти ма Тето ва и око ли не – на -
ве ла је Ву ја си но ви ће ва.

Це ло ку пан тим „Ма лог прин -
ца” до био је „Злат ну пла ке ту”
за нај бо ље из ве де ну деч ју пред -
ста ву, а чи ни ли су га Јо ва на
Ми но ски, Зо ра на Сто ја нов ски,
Ни на Пр шић, Ми ро слав Ве -
лич ко вић, Ни ко ла Сто ле ски,
Дра ган Ве лич ков ски, Ми лош
Па вић и не из о став ни члан 

тима – тех ни чар Жар ко Со -
фро ни јев ски.

Де ца из Ја бу ке и Те то ва већ
го ди на ма раз ме њу ју кул тур не

про гра ме, а овај про је кат су
по др жа ли По кра јин ски се кре -
та ри јат за кул ту ру и Град
Панче во.

НА РЕД НИХ ДА НА У БРЕ СТОВ ЦУ

Ра зно вр сно за Спа сов дан
Обе ле жа ва ње бре сто вач ке сла -
ве по че ће у че твр так, 6. ју на, у
ор га ни за ци ји Ме сне за јед ни це,
До ма кул ту ре и дру гих та мо -
шњих ин сти ту ци ја, у ју тар њим
са ти ма, све том ли тур ги јом у
пра во слав ној цр кви, а не што ка -
сни је Ме сна за јед ни ца при ре -
ди ће ре за ње слав ског ко ла ча.

Кул тур но-умет нич ки про -
грам стар то ва ће у 17 са ти на

пла тоу ис пред До ма кул ту ре,
ка да ће на сту пи ти пред -
школске гру пе ОШ „Ол га Пе -
тров”, а од мах за тим би ће одр -
жан и ка дрил ма лих ма ту ра -
на та. По ла са та ка сни је пред -
ста ви ће се КУД „Чи гра” из
Пан че ва, пле сна гру па „Ро ма -
шка” и ма жо рет ки ње. Кон церт
на род не му зи ке на ја вљен је за
19.30, а сат и по на кон то га

ре по ва ће чла но ви са ста ва „Кру -
ше вац ге то”. На по ме не ра ди, у
слу ча ју ки ше цео про грам би -
ће пре се љен у са лу До ма
омладине.

На ред ног да на у 19 са ти у
га ле ри ји Ва тро га сног до ма би -
ће отво ре на из ло жба умет нич -
ке фо то гра фи је под на зи вом
„Пеј за жи” Ми ла на Мар ко ви -
ћа из Ва ље ва, а у су бо ту од 8

са ти Удру же ње ри бо ло ва ца
„Злат ни ка раш” ор га ни зо ва ће
на По ња ви ци так ми че ње у
спорт ском ри бо ло ву за де цу,
под на зи вом „Пе ца њем про -
тив дро ге”.

По след њег да на, у не де љу,
9. ју на, у 9 са ти, на до мак по -
ме ну тог во до то ка би ће ор га -
ни зо ва но га ђа ње гли не них
голу бо ва.

Тамиш тихо отиче

НА СТА ВЉЕ НО ДРУ ЖЕ ЊЕ НА ШИХ И СЛО ВЕ НА ЦА

„Пу ту ју ћа ср ца” у Бре стов цу

ОКОЛ НЕ РЕ КЕ БЛИ ЗУ НИ ВОА РЕ ДОВ НЕ ОД БРА НЕ ОД ПО ПЛА ВА

ЗАСАД НЕМА БОЈАЗНИ ОД ИЗЛИВАЊА
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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.

Ма ла
Ме шан ка с ге ни ма ен гле ског ма лог
хр та не ве ро ват но је па мет на и ве о ма
ак тив на, а нај ви ше во ли да про тег не
сво је ду ге но ге у пар ку или на пла жи.

Ма ла је бр за и жи вах на, а во ли и
мно го да тр чи и пра ви је из бор ако
не ко тра жи ком па њо на за ду ге шет -
ње. До бро се сла же с дру гим пси ма,
уми ља та је и при вр же на љу ди ма, а
са да јој је по треб но без бед но дво ри -
ште с ви со ком огра дом.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до -
би ти на те ле фон 062/375-004.

Ре три вер
Овај ле по тан с ви ше име на (Цвр ле,
Ме да, Му ња...) на ла зи се у цен тру
гра да, где га хра не и ма зе, али не -
дав но је имао упа лу плу ћа и са да
ка да је оздра вио, хит но му је по -
тре бан дом.

Ни јед ном псу ни је ме сто на ули -
ци, а ка мо ли јед ном ре три ве ру, ко -
ји је из у зет но осе тљив.

Кон такт-те ле фон: 062/204-573.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

По здра вљање де сном
но гом

Опа сно сти у Ан до ри

У про шлом бро ју об ја ви ли смо
пу то пис Бра ни сла ва Бје ли це,
ко ји је про пу то вао Евро пу, с
ци љем да по ка же мо да је та -
ква аван ту ра до ступ на сва ком
ко има мо то цикл, хра брост – и
же љу. Ово је дру ги, за вр шни
део.

Шпа ни ја

На пут ка Шпа ни ји кре нуо сам
куд и сви мо то ри сти овог кон -
ти нен та кад из Фран цу ске хо ће
у Шпа ни ју. Не мо жеш да за ми -
слиш ко ли ко је мо то ра на том
пу ту! Не мо жеш! То све иде у
ко ло на ма и гру па ма по де сет,
два де сет, пе де сет! И ја сам...

Тих пет сто и ку сур ки ло ме -
та ра пре ва лио сам ко од ша -
ле. И са мо сам ма хао де сном
но гом кад пре тек нем не ке мо -
то ри сте и ле вом ру ком кад не -
ко пре тек не ме не. Код во за ча
мо то ра је оби чај да се, кад се
срет ну или ми мо и ђу, по здра -
вља ју де сном но гом или ле -
вом ру ком. Као да се сви зна -
мо. А не зна мо се, не ма мо пој -
ма ко ји смо, са мо зна мо да
нам је ле по.

Е, је ди но ни је би ло ле по кад
ме је не где код Мон пе љеа уда -
рио вра бац ил’ та ко не што. Гла -
вом у гла ву! Сре ћа па сам имао
ка ци гу, ина че не бих ово сад
пи сао. Пу че ко гром да ме уда -
ри, али имам ис ку ства у тим
си ту а ци ја ма, а и до бру ка ци гу,
па сам жив. А вра бац – сум -
њам да је сте.

У Љо рет де Ма ру сам био
два да на. Два да на се мо тор
од ма рао од во жње, а ја сам се
од ма рао и од ње га и од во -
жње. Обо ји ци је то би ло до -
бро до шло. Е, са мо смо јед но
ве че оти шли до Бар се ло не, да
по пи је мо пи ће, чи сто да ове -
ри мо и тај град. Све оста ло
би ло је сун це и пла жа. За ме -
не ко ји не во лим мо ре – два
да на та ман.

Ан до ра

Нај ри зич ни ји део Пу та био је
пут ка Ан до ри. Два пут ми је
па ла кон цен тра ци ја и јед ном
се због то га за ма ло ни сам про -
суо низ Пи ри не је. Пре кри ву -
дав пут, че сто мо кар, хла дан...
ба а аш мо раш да бу деш па жљив.
Ал’ ваљ да би ме не ко спа сао да
сам тре снуо, та мо је то ли ко мо -
то ри ста да мо жда не бих ни
сти гао да пад нем.

Па сам не ка ко сти гао у Ан -
до ра ла Ве љу. То им је глав ни
град. И у том је гра ду све –
фри-шоп. Ци га ре те, чо ко ла де,
пи ће – џа бе. Би ла је не де ља,
осми дан пу та; кре нуо сам са
33 степена Целзијуса из Љо ре -
та, про шао кроз 13 степени на
Пи ри не ји ма и до шао на 34 у
Ан до ра ла Ве љу. Чи та ва та про -
ме на тем пе ра ту ре де си ла се у
по ла са та! Ма ло сам био по бр -
ља вио од све га то га, па ни је ни
чу до да за ма ло ни сам пао кад
сам се спу штао ка Фран цу ској.
Је ди но ми је жао што ни сам
ку пио маг не тић за фри жи дер,
би ла је не де ља, по ли цај ка ни је
зна ла да ми об ја сни где то да
ку пим, ја ни сам знао да је пи -
там, мо је ма ха ње ру ка ма и об -
ја шња ва ње ка ко из гле да мој
фри жи дер и ка ко се ста вља маг -
нет на фри жи дер ни је по мо гло
ич и он да... шта ћу – се ди на
мо тор и во зи да ље. Ио на ко ви -
ше не ма ме ста на фри жи де ру.

На зад у Фран цу ску

Фран цу ска је огром на зе мља.
Из Ан до ре сам иза шао бр зо (јер
она је ма ла) и кре нуо ка сле де -
ћој тач ки – ка Ли мо жу. Та мо је
тре нер нај ве ћег ко шар ка шког

клу ба у гра ду био чо век ко ме је
нај дра жа књи га исто као и ме -
ни, па сам хтео да га ви дим,
по слао сам му по ру ку, али ми
ни је од го во рио. Књи га се зо ве
„Са хра ни те ми ср це крај Ра ње -
ног Ко ле на”, ако већ хо ће те да
зна те. Ако не ће те, не ма ве зе.

ишао кроз Не мач ку, хва та ла ме
је та ква ки ша да ми ни је ја сно
ка ко не ку упа лу плу ћа ил’ та ко
не што ни сам по ку пио ус пут!

Су тра дан, оку пан и сув, одем
на ка фу и на ко ла че (не ки се
рад ни ци бу не по ули ца ма, не -
ке де мон стра ци је; но во го ди -
шња ра све та им ви си ока че на,
а сре ди на је ле та, све не ки млад
свет по том Кар лсру еу...), е,
али не знам не мач ки. А и ен -
гле ски ми ни је не ки... По ка -
жем ко но ба ри ци да бих она -
кав ко лач као онај чо век што
је узео, ал’ она ме не раз у ме.
Ја опет на ен гле ском не што,
ал’ не иде... Од мах нем ру ком
и ка жем: „Е, је би га...” Ка же
она: „Ај де ти од лу чи шта ћеш,
па ћу ја да до ђем”. Тим ре чи -
ма. Ре ко’, зна чи, раз у ме мо се?!
Ода кле си? Из Сла во ни је. Е,
ре ко’, дај ми она кав је дан ко -
лач и ве ли ку ка фу и, ето, сна -
шо сам се и на не мач ком! Да -
ла ми и вај-фај, па сам из ра чу -
нао да ми до Бе ча тре ба јед но
се дам сто ки ло ме та ра, али сам
пре то га хтео да свра тим до
Ре ген збур га; то је јед но три ста
пе де сет км, то ми је за час.

Кад сам био пе ти-ше сти
основ не, а има то ме ско ро

четрде сет го ди на, ре као сам
да ћу јед ном оти ћи у тај Ре -
ген збург јер сам на ге о гра фи -
ји на у чио да је Ду нав ода тле
пло ван. И до био сам био пе -
ти цу јер сам то знао и ре ко’ ај
кад ми је ус пут, да и то ви -
дим. Код Пан че вач ког мо ста
Ду нав је огро ман, код Го луп -
ца тек, а код тог Ре ген збур га...
ко Ти са ле ти. Не ка ко ма ле -
чак. Ко би ре ко да ће већ код
Бе ча да се пре тво ри у оно ли -
ку си лу.
У по ре ђе њу са мном, Ду на ву је
ла ко: он те че и не тре ба ју му
па ре за бен зин, за пу та ри ну, за
хо тел, а ја без то га не мо гу. Ни
мо тор ни ја. Кад би мо гло да
се пу ту је без па ра, пу то вао бих
ви ше од Ду на ва. Е, али!

Повратак у Борчу

По што је то та ко ка ко је, кре -
нем ка Бе чу, где не мо рам да
пла ћам хо тел и хра ну. Имам
бра та та мо, ро ђен у По жа рев -
цу, жи ви у Бе чу, кла си ка. За -
пра во, ско ро увек кад се вра -
ћам ку ћи из Евро пе, свра тим
до ње га и снај ке и де це, је дем,
пре спа вам, не пла тим, по здра -
вим се и ето. Од Бе ча до Бе о -
гра да сам во зио већ ви ше пу -
та, ко да сам га стар бај тер, па с
тог пу та и не мам не ке ути ске.

Све оста ле ути ске од мах сам
од ју рио да ис при чам Ла ле ту.
Ла ле жи ви у Зре ња ни ну, па сам
му на Хор го шу на пи сао: „Ста -
вљај ка фу, ето ме пре шест!”
Ла ле исто во зи мо тор, али ове
го ди не ни је мо гао са мном. Ал’
кад је ви део сли ке, ре ко ми је:
„Ко ја да сам био!”

Би ће при ли ке, још ће мо ми
да по жи ви мо, па ће мо да се
во зи мо до кле нас точ ко ви но -
се! Е, је ди но ако ме не уби је
не ка бу да ла ов де у Ср би ји, је -
ди но та ко не ћу мо ћи. Све оста -
ло ћу мо ћи. Јер – ево још са мо
ово да ка жем! – про шле го ди -
не сам во зио кроз че тр на ест
др жа ва и пре шао че ти ри и по
хи ља де ки ло ме та ра са сло мље -
ним ре бром. И, шта? Ни шта!
Ни шта ми се ни је де си ло!

Бра ни слав Бје ли ца

Ис пред хо те ла у Ли мо жу
срет нем не ке Ли тван це, ка ми -
он џи је. Ма ло на ру ском, ма ло
на срп ском, ма ло на ен гле ском
и ста ро сло вен ском, и они ми
по мог ну да уђем у хо тел, по -
што у хо те лу не ма осо бља, са -
мо не ки ау то ма ти и ши фре и
не ке ца ке... да ни је би ло њих,

ми слим да бих спа вао ис пред
ула за. Ал’ до бро, хва ла им. То
што сам ја чуо за Са бо ни са, а
они ни су за Див ца (а Ди вац и
Са бо нис ор та ци), па ме гле да -
ли бе ло (шта ли овај при ча?),
то не ма ве зе. Ми у Ср би ји све
зна мо! И у све и сва шта смо
упу ће ни. Код нас сва ком на
ули ци мо жеш да ка жеш: „Где
си, ком ши ја?”, на при мер, да
про збо риш ко ју, а у Фран цу -
ској... но. Та мо је, ко ли ко сам
ви део, мно го то га де ху ма ни зо -
ва но. На мно го пум пи не ма љу -
ди, не го апа рат. Па ку цаш кол -
’ко ’оћеш го ри ва. На на плат -
ним рам па ма не ма љу ди, па
уба цу јеш кар ти цу и оно те пу -
сти. У хо тел ако до ђеш ка сно
(а ја сам до ла зио ка сно јер цео
дан во зим), исто при чаш са
апа ра том. Мо жеш и да га псу -
јеш док не про ва лиш ка ко ра -
ди, он ни шта не ће да ти ка же,
са мо тра жи па ре.

Осам да на ни сам чуо срп -
ски, а он да је до шао и тај дан!
Па риз! Кре нуо сам код дру га -
ра из де тињ ства, ко ји се у Па -
ри зу сна шао као ни ко ње гов и
ни ко мој! Во лим кад се љу ди
сво јим по ште ним ра дом сна ђу
у жи во ту и кад не ку ка ју. А
Ива, за та три да на ко ли ко смо
про ве ли за јед но, ни јед ном ни -
је за ку као. „Шта има да ку кам,
океј ми је.”

Ка же Ива: „Иде мо на ве че -
ру, да ви диш Па риз но ћу”. Ја
ре ко’ иде мо ме тро ом, кад он:
„Ма ка кви, Та ња и ја на мо тор,
ти иза”. Та ња му је де вој ка. И
кре не мо. И во зи мо... И во зи -
мо... И... и у јед ном тре нут ку
скре не мо на ле во и ја ви дим –

Тријум фал на ка пи ја у да љи ни!
Ау, чо ве че! Па ми смо... па ја
сам... на Је ли сеј ским по љи ма!
Ова ко Иго, ова ко Бал зак, ова -
ко ја! Па кад сам по чео да ур -
лам кроз ка ци гу: „Оо о оо, Шан -
зе ли зе е е ее! Оо о оо, Ша а ан зе е -
е ли и и зе е е ее!” Не где на не ком
се ма фо ру Та ња ме пи та: „Па
ти пе ваш?!” Ја је по гле дам, очи
ми ца кле, и ка жем јој: „Оо о оо,
Ша а ан зе е е ли зе ее!” Гле да ју ме
љу ди из ко ла, чу ју да се де рем,
а ја се окре нем ка њи ма и ве -
се ло им вик нем: „Оо о оо, Шан -
зе ли зе ее!” Они се сме ју, не ма -
ју пој ма ода кле сам, ал’ ви де
да сам ве сео!

Ка же Ива: „Ни је ти да ле ко
Нор ман ди ја, ми иде мо че сто,
ле по је. Па ако те не мр зи...”
Чуј, две ста ки ло ме та ра да ме
мр зи! И тај је дан дан он оде на
по сао, а ја на мо тор, па у Ди -
јеп. То ми се учи ни ло ле по, тај
Ди јеп. Ту су се, ка жу, са ве зни -
ци пр во ис кр ца ли, па он да на -
ста ви ли да ље на Нем це.

Одем до Ди је па, па он да опа -
лим кроз не ка пре ле па ме ста -
шца уз оба лу, а оно све оне
стен чу ге што стр мо про па да ју
у Атлан тик. Кад сам се вра тио
с пу та, по ка зу јем ор та ку фот -
ке, а он ми ка же: „Знам ово,
играо сам ту игри цу. Чо ве че,
све исто ко у игри ци!” Е, та ква
је то та мо оба ла, и при ро да, и
све. Као у игри ци. Пла же су
ка ме не и ма ло ко лег не да се
сун ча, ал’ ја ни сам ишао да се
сун чам, не го да оква сим но ге у
Атлан ти ку, по што је и Ла манш
део Атлан ти ка. Ако и ни је, не -
ма ве зе, ја сам био та мо! И та -
мо и у још два гра ди ћа по ред
тог Ди је па.

Вра тим се у Па риз уве че ка -
сно, а Ива ме че ка с но вим ле -
вим ре тро ви зо ром! Ко ји је он
цар! „По што ре тро ви зор, Иво?”
Ка же: „Пла ти ћеш пље ска ви цу
кад до ђем у Ср би ју”. И да се не
би смо сва ђа ли, ја ка жем: океј,
на ме сти мо то ка ко тре ба и ја
ују тро кре нем да ље.

Не мач ка

Па риз –Кар лсруе, то ти је пет -
сто и ку сур ки ло ме та ра. Зна -
чи, ла га ни ца. Е, али да бих ма -
ло про ду жио пут, ре шим да
свра тим у До мре ми ла Пи сел.
Ни сам имао пој ма шта је то,
али сам чи тао не што о Јо ван -
ки Ор ле ан ки и ви део да је ро -
ђе на ту и ви део да ми је то ус -
пут и он да ре ко’ ајд да свра -
тим. И свра тим и оду ше вим се
ка ко су од јед ног се ла где не ма
ни сто ста нов ни ка на пра ви ли
ту ри стич ку атрак ци ју и свра -
ћа ју љу ди са свих стра на све та,
па чак и ја је дан/ја дан из Ср -
би је, ко ји се је е е два с не ким
ме шта ни ма спо ра зу мео ка ко се
зо ве Јо ван ка Ор ле ан ка – Жан
д’Арк, ако сам их до бро раз у -
мео, ни сам ишао да „гу глам”.

У Кар лсруе стиг нем по мра -
ку. Ка ко сам стао пред хо тел,
та ко је ки ша по че ла. И то не
не ка сла ба, не го... Лу ди ло. Има
већ, ми слим, пет го ди на ка ко
во зим ко је ку де и кад год сам

НА МО ТО ЦИ КЛУ ПО ЕВРО ПИ, СВИ МА ДО СТУП НО

НАСТАВАК ВЕ ЛИ КОГ ПУТА

Андора

Дијеп, Нормандија

Нотр Дам



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 7. јун 2019.

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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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)



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци
комад                13.300

Штаваљ коцка  13.800

Пљевља           12.600

Костолац            8.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

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

АУДИ 80 ТДИ, 1989. године,
регистрован, власник, по-
вољно. 063/833-17-96.
(278339)

ВЕКТРА у екстра стању, без
улагања, 1.6, мотор, реги-
строван до фебруара.
060/143-62-10. (278362)

МИЦУБИШИ колт 1992. го-
диште, регистрован до
априла 2020. у одличном
стању. 063/883-43-40.
(278311)

ХЈУНДАИ санта фе, беспре-
коран, 2003. годиште.
064/194-53-96. (278376)

ФИЈАТ 500 л, у изузетном
стању, очуван и гаражиран.
064/158-10-16, 062/101-31-
73. (278382)

ФЛОРИДА, 2007, солидна,
повољно. 064/194-53-96.
(278376)

ФИЈАТ сеићенто 1.1, 2002.
година, црвене боје, реги-
строван до августа, 1.150
евра. 062/121-01-48.
(278379)

КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428.
(278249)

ПРОДАЈЕМ кућу, 250 квм, у
Мраморку, 7 ари плаца,
ограђено (асвалт, вода,
струја, плин. Може и мањи
стан у Панчеву. 063/763-00-
61. (278245)

КУЋА, бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (278305)

ДОЛОВО, кућа, на продају.
063/707-19-64. (278309)

КУЋА, Старчево, легализо-
вано, 12 ари плаца, подрум.
Помоћни објекти.  Тел.
064/190-34.-49. (278312)

КУЋЕ, насеље Топола, 71
квм, на 7 ари плаца, три по-
моћна објекта, 19.500.
066/464-340. (278316)

ПРОДАЈЕМ кућу, Бавани-
штански пут. Тел. 061/263-
144. (278318)

СТРЕЛИШТЕ4, кућа 53 квм,
помоћне просторије 27 квм,
све легализовано на три ара
плаца, 24.000 евра.
063/771-42-24. (278276)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плацу, Војловица, воћ-
њаком, легализовано.
013/232-21-30, 063/162-50-
00. (278275)

КУЋА, центар, 140 квм, 16
ари, помоћни објекти, може
замена, Иланџа. 064/075-
23-67. (278292)

ПЛАЦ у близини Родића, 96
ари, договор. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (278354)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (276999)

КУПУЈЕМ перје, стари но-
вац, сатове, сифон флаше,
слике, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(278270)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (р)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине. Долазак на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (278364)

ПЛАЦ 4 ара са кућом 80 +
60 квм, Ј. Максина,  Панче-
во 063/231-442 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрели-
шту са мањим плацем и по-
моћним објектима.
063/570-897. (СМС)

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

КУЋА, реновирана, усељи-
ва, Јована Гавриловића 16-
а, власник. 064/295-50-95,
Пера. (278440)

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

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

ПОЛОВИНА кућа, Бавани-
штански пут,  улични део са
двориштем, 35 квм, ренови-
рано, 17.000 евра. 065/224-
55-14. (278078)

ПРОДАЈЕМ двоспратну ку-
ћу у Качареву, 250 квм, ло-
кација одлична. Тел.
063/401-052. (277932)

ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу и 16 ари плаца.
064/704-70-27. (278238)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старче-
ву, 400 квм, легализована,
има канализацију, топлотну
пумпу, у одличном стању.
064/252-52-33. (278245)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја,  столови од 4.500,
Столице од 1.600. 060/600-
14-52. (278287)

КЛИК-КЛАК лежајеви, но-
ви,  од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-14-52
(278287)

ПОВОЉНО продајем исече-
ну стару грађу, погодно за
огрев. Звездан. 063/224-
435. (278365)

ПРОДАЈЕМ дводелну судо-
перу и металне прозоре.
063/150-84-18. (278368)

ПРОДАЈЕМ половну дрвену
столарију, пет једнокрилних
прозора, двоје балконских
врата и велика и мала ула-
зна врата. 064/201-43-26.
(278326)

КОРИШЋЕНИ дрвени про-
зори, већих димензија, јед-
нокрилна балконска врата,
шалон. 062/121-01-48.
(278379)

ПРОДАЈЕМ шпорет алфа
врање 9, ТА пећ, антидфе-
кубит душек. Тел. 371-408.
(278522)

ПРОДАЈЕМ машину за про-
изводњу натрон џакова.
Купци и обука обезбеђени.
Тел. 064/424-95-10. (278553)

ПРОДАЈЕМ четвороделни
регал и електрични шпорет.
Повољно и договор.
061/237-13-89. (278536)

ПРОДАЈЕМ свињске полутке.
Могућност обраде. 060/063-
22-79.

АДРИА камп приколица и
пента 7, први власник.
066/408-426. (278426)

ПРОДАЈЕМ замрзивач са
фиокама, веш-машина кан-
ди, веш-машина горење, ис-
правно. 065/251-28-97. (278469)

ПРОДАЈЕМ кухињске еле-
менте са судопером, судо-
пера 3.000 динара, нова.
371-568, 063/773-45-97.
(278475)

ПРОДАЈЕМ замрзивач вер-
тикални, веш-машину, може
компензација ваше неис-
правно уз доплату. 064/129-
73-60. (278486)

ВЕШ-МАШИНА горење WA
60105 велика врата, у одли-
чом стању. 063/248-104.
(278517)

ДВА бицикла КТМ ge ne zis
алуминијум, у одличном
стању, из Немачке.
063/248-104. (278517)

АМБАЛАЖУ пива јелен, лав,
тегле, флаше ракијске, ви-
ски, купујем. Тел. 061/142-
23-69. (278520)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, перје,
гвожђе, бакар, акумулато-
ре. 066/900-79-04. (278261)

ДРВЕНИ кревет бонели са
душецима, 2 комада, ТА
пећ 4,5 кв, плинска пећ са
боцом. 063/770-23-25.
(278488)

ПРОДАЈЕМ прасиће, куку-
руз и прекрупу, доносим на
кућну адресу. Тел. 064/129-
45-43. (278490)

ЈАГЊАД бела и месната,
прасад на продају, клање
гратис. 060/444-55-01.
(278498)

ПРОДАЈЕМ ТА 2.5 кв, лежај
витрину, беби седелицу.
Тел. 065/880-47-35.
(278514)

ПРОДАЈЕМ електрични ко-
тао 24 кв. 065/853-93-29.
(278552)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-
ражу на Тесли, 25 квм.
063/313-848. 

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, мини ел. шпо-
рет и половни делови веш-
машина. Тел. 013/252-05-
10, 063/703-76-07. (4817)

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

ПРОДАЈЕМ опрему за фри-
зерски салон: две столице,
ентеријерски сто и колица.
064/149-68-35. (278277)

УГРАДНА рерна, судо-ма-
шина, тросед мојца, угаона
гарнитура, компјутерски
сто, комода, сточићи, шива-
ћа машина, фотеља. Тел.
063/861-82-66. (278477)

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

ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа.
Ново, јефтино. 064/201-72-
16. (278248)

ПРОДАЈЕМ машину за ме-
шање меса и топ за кобаси-
це. 063/154-93-91. (278268)

ПРОДАЈЕМ абрихтер и цир-
кулар мотори, 4 и 5 кв. Тел.
065/829-41-91. (278283)

ДВА ДВОСЕДА као нова,
стаклени сто, столице, те-
пих, телевизоре, видеори-
кордер. 064/206-30-24.
(278291)

ПРОДАЈЕМ полован цреп
кикинда 333. 063/246-368.
(278350)

ПЕЖО 207, дизел, 2010. го-
диште. 064/337-79-38.
(278405)

РЕНО ПРЕМИМУМ узор,
2002. годиште, са приколи-
цом, снаге 303/412.
063/103-04-33. (278435)

РЕНО МЕГАН 1.9 ДЦИ,
2002, клима, даљински, ре-
гистрован годину. 065/689-
63-89. (278242)

ПЕЖО 206, 1.4, 2004, мета-
лик плав, власник, одличан,
гаражиран. 064/142-55-93.
(278487)

СУЗУКИ свифт 1.0, 1997. го-
диште, бензин. 060/311-29-
64. (278492)

ПРОДАЈЕМ астру караван,
1996. годиште. Тел.
063/413-223. (278496)

ОПЕЛ корса, 2005. годиште,
тек регистрован, власник.
065/549-92-02. (278506)

ПРОДАЈЕМ брако приколи-
цу или мењам за скутер.
065/865-93-29. (1278522)

НА ПРОДАЈУ пунто 1998.
годиште, добар. 064/901-
90-41. (278523)

ТОЈОТА Д 4 Д, 2.0, 2005,
160.000, први власник, еуро
кука, додатан сет алу-точ-
кова. Повољно. 063/270-
492. (278525)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2005.
годиште, повољно. 063/112-
04-85. (278526)

ШЕВРОЛЕТ калос, 2006. го-
диште, 1.500 евра, само ре-
гистрација. 060/656-59-18,.
(278561)

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 од 80
до 1.500 евра, стање небит-
но. 063/165-83-75. (278229)

ПУНТО 1.3 мултиџет, дизел,
2004/5, петора врата, фул
опрема, власник. 064/130-
36-02. (278395)

ОПЕЛ астра 1.7, 2001, пе-
тора врата, у првој боји, сва
опрема. 064/130-36-02.
(278395)

ФОРД мондео караван 2.0,
ТДЦИ, 2003, фул опрема, у
првој боји. 064/130-36-02.
(278395)

СКУТЕР хусар 45 м, жуте
таблице, све папире на моје
име. 061/685-14-01.
(278403)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто
1.108 цм, регистрован до
15. маја 2020. 069/369-69-
93. (278453)

ОКТАВИЈА а 4, 1.9 ТДИ,
2008, власник, регистрова-
на, гаражирана, повољно.
063/345-837. (278383)

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

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз
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7
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8
)

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.

КУЋА реновирана, усељива.
Јована Гавриловића 16-а.

Власник.

064/295-50-95, Пера. (7/278440)

КУЋА, две јединице новија,
5 ари, сређена, помоћни
објекти, 120 квм, Цара Ду-
шана. 064/075-23-67.
(278292)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(278354)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
49 квм, 30.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(278354)

ПЛАЦ, продајем, Миса, до-
звољена градња. 064/866-
23-36. (278352)

КУЋА, новија, спратна 120
+ помоћни објекти 80, лега-
лизована. Тел. 064/421-02-
71. (278401)

БАВАНИШТАНСКИ пут, но-
ва кућа, 5 ари, без улагаа,
25.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278346)

ТЕСЛА, 100 квм, 3 ара, кол-
ски улаз, 47.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(278346)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (278484)

КУЋА на продају, плац 5,4
ара, Цара Душана. Тел.
064/119-65-63. (278357)

ПЛАЦ, Кудељарац, уз Тех-
номаркет, 17 ари (170 х
10), повољно. 063/729-72-
86. (278363)

ПРОДАЈЕМ локал 13 квм,
центар, Браће Јовановић
27. Власник. 061/278-10-89.
(278370)

ПРОДАЈЕМ кућу, већу, на
Тесли. Тел. 063/849-94-07.
(278372)

ШИРИ центар, 100 квм, 5
ари, 58.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (4817)

ЦЕНТАР, салонска ,
115.000, близу центра кућа
за рушење. „Лајф”,
061/662-91-48. (278459)

ХИТНО повољно стара Ми-
са, кућа, 5,5 ари, 25.000;
Старчево, Шумице, 140
квм, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (278459)

КУЋА, 100 квм, уписана,
струја, вода, плац 4.5 ара,
Раваничка 5, Стрелиште.
063/612-42-09, 064/555-03-
36. (278478)

У КАЧАРЕВУ кућа, 100 квм
на 11 ари, повољно, усељи-
ва. 064/172-86-12. (278423)

КУДЕЉАРАЦ, 88 квм, рено-
вирана, 4,85 ари, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (278483)

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.  (278481)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализаци-
ја, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278481)

СТАРА МИСА, 46 квм + га-
ража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278481)

ПРОДАЈЕМ плац-башта,
11+ 3 ара, Панчево, Иве
Курјачког 149. 064/110-12-
80. (278385)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, на
Кудељарцу. Тел. 062/818-
25-05. (278384)

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

ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
1/1, ограђен, уређен. Куде-
љарски насип. 063/472-669.
(278390)

МИСА, три етаже, 65.000;
Ново Село, новија кућа
50.000. „Јанковић”м, 348-
025. (278391)

КУЋА, старија, 5 ари, иза
амбуланте Горњи град, са-
мо 71.000. 069/113-96-04.
(278409)

ХИТНО јефтин плац, 10 ари,
Скробара, подрум, 3.500
евра. 060/346-51-11. (и)

ВОЋЊАК 15 ари, викенди-
ца Баваништански пут, дру-
ги ред, друго немачко поље.
064/368-04-77. (278422)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, може и етажно , вла-
сништво, 1/1. 064/327-60-
75. (278421)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са
кућом, Новосељански пут
131. 064/276-08-08. (278521)

ДВА ланца земље на Ново-
сељанском путу, 200 метара
пре пумпе. 063/103-04-33.
(278435)

ПРОДАЈЕМ, нова Миса, но-
ва кућа, укњижена, упо-
требна дозвола, власништво
1/1. 064/221-36-12. (278446)

ХИТНО продајем/мењам
легализован стамбени са
помоћним објектима, 1/1.
062/886-91-50. (278448)

КУЋА, Стрелиште, 49 квм,
одмах усељива, 32.000
евра, Утвина колонија.
063/852-77-72. (278445)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци, две стамбене јединице,
ЦГ. Тел. 367-261, 062/348-
137. (2788456)

ПЛАЦЕВИ, грађевинско зе-
мљиште, погодно за хале,
мини фабрике. 064/212-52-
52. (278457)

ТРОСОБАН стан, 110 квм,
Карађорђева, Панчево, два
нивоа, два куаптила, велика
тераса, сопствена башта,
игралиште за децу, додатни
магацински простор.
069/342-00-85. (278565)

ПРОДАЈЕ се намештена
комфорна кућа у Мрамор-
ку. 069/255-87-86. (278459)

ПЛАЦ, Баваништански пут,
ограђен, вода, струја, 7 ари.
060/700-50-72, 063/163-97-
17. (278463)

СОДАРА, издајем намеште-
ну гарсоњеру, приземље,
кабловска, интернет.
060/656-59-18. (278561)

НОВ СТАН, пословни про-
стор, центар града, 42 квм,
приземље, повољно, Жарка
Фогараша 22. 063/109-78-
88. (278551)

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-
веститоре. Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (278511)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
од 60 квм. 064/052-03-53.
(278304)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80

квм, IV, терасе, власник, до-

говор. 013/331-079,

063/770-45-55. (1277119)

66 КВМ, ПР + двориште,

22.000 евра, Миса, Марги-

та, 690 евра/квм. 063/377-

835., (277301)

ОМОЉИЦА, строги центар,

једноипособан, плац код

Бање, 7,6 ари. 064/021-19-

31. (и)

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

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

ТЕСЛА, преко пута „Лидла”,
високо приземље, 50 квм,
ЦГ, реновиран, 40.000 евра.
060/441-11-23. (278237)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ јед-
нособне станове, сређени,
Краљевића Марка, насеље
Тип Станко. 064/506-25-97.
(278193)

КОТЕЖ, 65, двоипособан,
42.000; 56 квм, двособан,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-90-20.
(278068)

ШИРИ ЦЕНТАР,  28 квм,
једнособан, тераса, наме-
штен, усељив, 20.000, дого-
вор. (324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-90-20. (278068)

КОТЕЖ 2, 37 квм, једносо-
бан, ЦГ, VII, није последњи,
лифт, 24.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (278346)

ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипосо-
бан, ЦГ, VI, лифт, три спа-
ваће собе, велика тераса,
лифт, 24.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (278346)

СОДАРА, двособан, ЦГ, IV,
тераса, сређен екстра, без
улаањаа, 32.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(278346)

СОДАРА, 74 квм, ЦГ, VII,
екстра сређен, без улагања,
лифт. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278346)

НОВ СТАН, 60 квм, други
спрат, у близини амбуланте,
школе, вртића. Власник.
060/314-61-45, 060/388-89-
89. (1278445)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
сунчан, две терасе, трећи
спрат, лифт. 063/856-74-02.
(278348)

СТАН, 66 квм, строги цен-
тар града, 61.000 евра.
064/171-22-70, 064/090-10-
92. (278353)

НОВА МИСА, нов трособан,
103 квм, I, ТА, 46.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278354)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278354)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 24,
к20.500; Содара, 2.5, II,
42.000.  (338), „Јанковић”,
348-025. (278391)

КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 22.000;
Содра, 2.0, ТА, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(278391)

СТРЕЛИШТЕ, ново, 49 квм,
56 квм, 88 квм, ЕГ на гас,
власник. 650 евра/квадрат.
060/011-98-11. (278397)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, ВП,
центар Стрелишта. (470),
„Дива”, 345-5434, 064/246-
05-71. (278411)

КОТЕЖ 1, 2.0, двостран, 50
квм, I спрат. 064/121-58-06.
(278450)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 57
квм, 6 квм тераса, ВП, по-
вољно. (470), „Дива”, 345-
5434, 064/246-05-71. (278411)

МИСА, једноипособан, 50
квм, I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (278466)

СТРЕЛИШТЕ, лукс тросо-
бан,  78 квм, I, ЦГ, лукс,
усељив, 62.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (278466)

КОТЕЖ 2, двособан, 64 квм,

договор; Книћанинова но-

вији 46 + Т, I, гас, 27.500.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(278459)

СОДАРА, двособан, ТА,

ПВЦ, IV, 30.000; трособан,

III, TA, ПВЦ, паркети,

40.000. „Лајф”, 061/662-91-

48.  (278459)

ЦЕНТАР,. Ново, трособан, II,

ЕГ, 90 квм, 73.000; Содара,

војне, троипособан, VI, за

сређивање, 50.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (278459)

ТЕСЛА, већи двособан, III,

ЦГ, 64 квм, договор, једнои-

пособан, реновиран, ВП,

28.000. „Лајф”, 061/662-91-

48.  (278459)

СОДАРА, 85 квм, X спрат,

50.000; Стрелиште двосо-

бан, II, ЦГ, 30.000 и 28 квм,

ТА, ПВЦ, договор. „Лајф”,

061/662-91-48. (278459)

НОВА МИСА, нов стан, тро-
собан, 83 квм, II, ТА,
41.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(278354)

СТРОГИ центар, 40 квм, те-
раса, салонски, могућност
поткровља. (470), „Дива”,
345-5434, 064/246-05-71.
(278411)

МЛАДОСТ, ВПР, трособна
етажа са гаражом и двори-
штем, 45.000. 063/252-559.
(278433)

ШИРИ ЦЕНТАР, једносо-
бан, 25 квм, IV, TA, без ула-
гања, 20.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (278466)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
квм, II, ЦГ, сређен, 43.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (278466)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
квм, VI, ЦГ, 30.000, дого-
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (278466)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
III, ЦГ, усељив, 35.000, до-
говор. (336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01. (278466)
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ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

НО ВО У НА ШЕМ ГРА ДУ, ОД 1. МАР ТА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.Вука Караџића 1

ИЗДАЈЕ се намештена гар-

соњера, 20 квм у центру.

Тел. 062/640-020, 013/343-

028. (278388)

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком

путу преко „Пивашевића”.

060/348-19-88. (278392)

СТРОГИ центар, двособан,

56 квм, намештен, ренвои-

ран, ЦГ, паркинг. 064/159-

79-54. (278398)

ТРОСОБАН стан, кућа, I

спрат, улаз засебан, ЦГ, ка-

бловска. 064/866-24-30.

(278399)

ИЗДАЈЕМ ексклузиван на-

мештен стан, 75 квм, у Ру-

жиној. 063/313-848. (278412)

ИЗДАЈЕМ двособан кућу на

Тесли., 063/809-59-66.

(278425)

НАЈУЖИ центар, мањи дво-

собан, 43 квм, изузетно до-

бро опремљен и намештен.

Тел. 064/171-19-88. (278439)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,

самце, раднички смештај,

центар. 063/502-211.

(278449)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-

мачком. 063/839-73-94.

(278494)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,

полунамештену, са баштом,

окућницом. 064/842-91-11,

064/125-86-86. (278548)

ТЕСЛА, Горњи град, новији
стан, одличан, 32 квм, III,
гас, тераса, 225.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (278483)

МИСА, леп једнособан, 32
квм, сутерен, мало двори-
ште, 14.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (278483)

КОТЕЖ, дуплекс, 83 квм,
двоипособан, терасе,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (278483)

ТЕСЛА, двособан, 54 квм,
II, ТА, добар, 35.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(278481)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, ТА, приземље, сређен,
две терасе, 29.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(278481)

ЦЕНТАР, V спрат, мањи јед-
нособан, новији, 19.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278511)

ТЕСЛА, добар двособан, 54
квм, тераса, II спрат, ТА,
35.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.  (278511)

НОВА МИСА, сутерен +

приземље, 146 квм, 46.000.

(49), „Мустанг”, 062/226-

901. (278481)

ТИП СТАНКО, једнособан,

32 квм, I, TA, добар, празан,

21.500. (49), „Мустанг”,

062/226-901. (278481)

КОТЕЖ 2, једноипособан,

64 квм, VI II, 25.000, повољ-

но. (242), „Кварт”, 064/125-

62-67, 346-392. (278484)

ЦЕНТАР, четворособан 100
квм, I, ЦГ, нов стан, гаража,
96.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(278484)

КОТЕЖ 2, комфоран сре-
ђен двособан стан, 65 квм,
ВПР, 38.500. „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(278511)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, тераса, II спрат,
30.000.  (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(278511)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине” потребан стан на
Стрелишту, 24.000, исплата
одмах. 064/668-89-15. (278511)

МАРГИТА, четворособан, I,
105 квм, гража, гас, 65.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278511)

КОТЕЖ 2, једнособан, 52
квм, III, 29.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-62-
67, 346-392. (278484)

КОТЕЖ 1, двособан, 58 квм,
V, 40.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (278484)

ПРОДАЈЕМ стан у Тамиш
капији, 62 квм, IV спрат,
800 евра/квадрат. 063/329-
340. (278507)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
квм, III спрат, 35.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.  (278511)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. Брза исплата.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278482)

КОТЕЖ 1, двособан, II, 60
квм, ЦГ, 36.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278511)

СОДАРА, једнособан, VII,

35 квм, ЦГ, 25.000. (353),

„Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (278511)

НОВО у Агенцији „Тесла не-

кретнине”, посебне погод-

ности за продавце некрет-

нина. 064/668-89-15. (278511)

МАРГИТА, једнособан, II,

34 квм, гас, 26.000. (353),

„Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (278511)

ШИРИ центар, двоипосо-

бан, новија зграда, III, ЦГ,

42.000. (353), „Премиер”,

352-489, 063/800-44-30.

(278511)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-

нине” потребни станови.

064/668-89-15.  (278511)

КУПУЈЕМ 1.5 или 2.0 стан,

може и стан за адаптирање.

066/642-15-66. (278208)

КУПУЈЕМ једнособан, једно-

ипособан, исплата одмах.

062/207-004. (278351)

ИЗДАЈЕМ једнособан, на-
мештен, стан на Тесли.
063/748-66-49 (СМС)

ИЗДАЈЕМ велики спрат
(стан) на новој Миси, пра-
зан 063/231-442, Зоран.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан,  85 квм,  стан је у са-
ставу куће, високи партер.
Интернет, кабловска, ета-
жно грејање. Полунамстен
стан. Стрелиште близу Авив
парка. Тел. 060/320-51-41
(СМС)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
ненамештен стан, без греја-
ња, Тесла. 064/426-27-09,
064/238-09-46. (2783159

ПОТРЕБАН трособан стан

празан, на дуже време.

060/711-03-08. (277935)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у

центру. 064/314-00-68.

(278265)

НАМЕШТЕН двособан стан,

строги центар, 55 квм, 150

евра. 301-165. (278269)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

једнособан намештен, Ра-

дова зграда. Тел. 061/112-

78-48. (278273)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и

самце. 064/305-73-01. (278274)

СТАН, Стрелиште, I спрат,
46 квм, Слвбодоан од 1. ју-
ла. 064/231-58-96. 

СТАН на Тесли, 32 квм,
лифт, централно, на дуже.
064/164-93-67. (278326)

ИЗДАЈЕМ кукћу намештено,
празно, двориште, травњак,
прелепо – мирно, Милора-
довић. 061/295-40-84. (278211)

ПОРЕБАН мањи стан или
кућа за изнајмљивање, по-
жељно Содара. 064/065-23-
38. (278337)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

ученицима, самцима, ЦГ,

Ул. Лава толстоја, Тесла.

063/824-50-38. (278319)

КОД Авива издајем наме-
штену гарсоњеру, самцу,
150 евра. 065/353-07-57.
(278342)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан 50 квм, Ул. Иве Курјач-
ког 18. 063/784-70-05. (278377)

ИЗДАЈЕМ дуплекс погодан
за смештај запослених, цен-
тар,1 30 квм. 064/320-84-
32. (278386)

ИЗДАЈЕМ намештену нову
гарсоњеру, Ослобођења.
064/320-84-32. (278386)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

нове ствари, интернет, ка-

бловска, клима, ЦГ. 335-

807. (278402)

ПОТРЕБНА кућа са двори-

штем, може и старија, на

дужи временски период у

Панчеву. 065/954-95-49.

(278518)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен

стан на Тесли.  Тел.

063/849-94-07. (2789372)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-

бан стан у центру. 064/320-

84-32. (2788386)
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ОДВОЗ ШУТА

Превоз шљунка, 

песка и осталог.

064/158-44-10,

063/101-11-47
(3/278364)

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ у центру Панчева (42 квм + подрум-

ска просторија). Бивша кладионица „Mocart”, Ул. Браће

Јовановића. Улаз са улице, излог. Тел. 063/101-69-37. 

За рад у производњи потребно:

осам жена и два мушкарца.

Контакт тел. 062/365-414, Јагода

ПОТРЕБНА особа до 45 година старости за рад у

производњи фирми која се бави услужним сечењем

и кантовањем плочастог материјала. Пријаве mailom:

stefanymil@gmail.com и телефоном на 065/381-65-25,

радним данима од 8 до 16 сати.

Приватној фирми

потребни

КВ електричари
са и без радног искуства

062/847-00-95
(11/278513)

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

ATALIAN GLOBAL SERVICE-RS d. o. o. тражи

раднике оба пола за одржавање чистоће и

зеленила у новоотвореној фабрици ZF у

Панчеву.                            
Контакт 062/296-978

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Тесли.
063/852-25-12. (278502)

ТЕСЛА, издајем празан дво-
собан стан. Тел. 061/208-
51-51. (278500)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у цен-
тру.  064/202-76-95. (278528)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, искљу-
чиво запсоленима, wi/fi, ка-
бловска, повољно. 065/691-
88-23. (278554)

НАМЕШТЕН једнособан,
довришни стан, ТА, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (278550)

ТРАЖИМ да чувам кућу или
стан за малу собицу. Пензи-
онер. Тел. 064/280-32-95.
(278542)

СТАН за издавање, Војлови-
ца. 013/348-139. (278549)

ЈЕДНОСОБАН, центар, на-
мештен, у згради, трећи
спрат, звати после 17 сати.
Тел. 063/459-056. (2785559

ЛОКАЛ 84 квадрата издаје
се, на почетку Улице Моше
Пијаде. 060/070-56-78 (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ локал у Тамиш
капији, 21 квм. 064/588-84-
64. (278146)

ТЕСЛА, фризерско-козме-
тички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23. (278237)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал, угао Карађорђева-Ње-
гошева 60 квм + башта 50
квм застакљена, кафић или
друга делатност. 060/441-
11-23. (278237)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрели-
шта. Тел. 064/267-71-74.
(278358)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
пијацу, преко пута три шко-
ле. 060/351-03-56. (278382)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (278404)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор у Његошевој улици,
110 квм. 063/313-848. (278412)

ЛОКАЛ за издавање, 70
квм, Синђелићева 35.
064/217-48-56. (278434)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (278436)

ЛОКАЛ 30 квм, це тар, два
улична излога, издајем.
066/344-033, 063/628-626.
(278563)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм,
преко пута аутобуске стани-
це, поред Млечног царства.
062/465-777. (278495)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ З. Јо-
вина 2. 065/853-93-29. (278552)

WOR DRA DE тражи менад-
жера грађевинског технича-
ра или инжењера са иску-
ством, може и пензионер.
Тел. 063/102-94-16. (278281)

ПОТРЕБНА радница за пе-
кару. 063/130-75-40. (2783369

РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребне конобарице. Усло-
ви одлични. 064/349-93-43.
(278365)

ПОТРЕБНА мушко-женска
фризерка са искуством, за
рад у озбиљном фризер-
ском салону. Услови одлич-
ни. 064/255-57-31. (278369)

ПОТРЕБАН конобар-коно-
барица за рад на бувљаку.
064/132-98-12. (274145)

ПОТРЕБАН радник. Зоки
стакло. 064/131-72-85. (278415)

ПОТРЕБНА радница на ду-
же - „бувљак” - хитно.
063/337-851. (1278419)

КАФЕТЕРИЈИ Bi an co по-
требно особље за рад. Тел.
063/108-00-80. (ф)

ПОТРЕБАН пица-мајстор
м/ж. 061/623-16-15. (278450)

БРАЊЕ малина – Бродаре-
во. Информације на тел.
062/187-27-15. Тодоровић.
(278491)

ПОТРЕБНА радница са иск-
сутвом трговинској радњи у
центру. 061/653-57-67.
(278497)

ПОТРЕБНИ продавци за
уличну продају сладоледа.
Тел. 063/863-18-44. (278519)

ПОТРЕБАН возач, спрема-
чица и продавачица у пека-
ри. 063/606-330. (278532)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кухињи и за роштиљем.
Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.  

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране. 063/897-
55-04. (2789541)

ПОТРЕБНА радница за рад
у ћевабџиници „Давид 013”.
064/187-37-54. (278545)

ХИТНО потребна конобари-
ца. Звати, 064/419-38-38,
061/275-54-35. (278557)

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

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ и
фасадерски радови, мајсто-
ри из Ковачице. 060/066-
08-60. (СМС)

ПСИХОЛОГ. Избор школе,
факултета. Млади, породи-
ца, брак. 064/179-11-06 (СМС)

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

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (277257)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (275330)

АДАПТАЦИЈА кровова, зи-
дање, малтерисање. Тел.
061/133-40-38, 060/373-56-
01. (278239)

ЗИДАРСКЕ послове оба-
вљам, зидање, малтериса-
ње, санација крова.
064/337-18-97. (278251)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 013/252-03-
86. (278256)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(278271)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, нај-
повољније у граду. Прове-
рите. 061/141-38-02. (272323)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (278293)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-25-
00. (278295)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (278340)

СЕРВИС и монтажа клима
уређаја, поправка беле тех-
нике и ситне интервенције у
кући. 061/637-07-50. (278394)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм, ви-
ше канцеларијских про-
стора. АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-250.
(278608)

ЛОКАЛ код Зелене пијце,
више средњих школа и
основне. 063/617-421. (278505)

ИЗДАЈЕМ локал од 40 квм,
у центру, повољно. 064/850-
70-69. (278558)

ПОТРЕБАН водоинсталатер
са искуством за рад у БГ.
Моб. 060/133-01-62. (СМС)

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

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

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

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

КАФЕУ „IM PE RIAL” потреб-
на девојка за рад. 063/372-
221. (278195)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу фла-
јера. 064/241-45-14. (278164)

ПОТРЕБАН фризер са иск-
сутвом Este tik stu diu In li ve.
CV  слати на email: este tik -
stu di o in li ne.za po sle nje@g -
mail.co m (278250)

ПОТРЕБАН радник за посао
трговца на бувљаку.
063/836-70-61. (278255)

РЕСТОРАНУ Po co Lo co” по-
требан возач. 064/874-03-
01. (278272)

ФИРМИ потребни водоин-
сталатери са искуством и
помоћни радници. Тел.
060/035-53-98. (2783139

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за дистрибуцију штам-
пе. 069/867-72-07. (278280)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144. (278468)

ПОТРЕБНО особље за про-
дају у пекари. Контакт mail:
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (278434)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије. Обавезно да има
АДР са искуством. 062/102-
77-00, Una gass. (2784447)

ПОТРЕБАН кувар (м/ж).
061/623-16-15. (278450)

ПОТРЕБАН конобар и шан-
кер ресторану(м/ж).
061/623-16-15. (278450)

ПОТРЕБАН возач доста-
вљач хране (м/ж). 061/623-
16-15. (278450)

ПОТРЕБАН чекер, продаја,
примање поруџбина, резе-
равација. 061/623-16-15.
(278450)

МЕСАРИ „Цицварић” по-
требна радница за рад на
роштиљу. 013/251-54-48.
(278451)

ПЕКАР потребан. 062/404-
144. (278468)

КАФЕ „Љубичево” тражи
радник-цу са искуством.
069/364-10-04. (278485)

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

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

КОСИМ траву тримером,
дворишта, воћњаке и оста-
ли коров. Зоран, 061/683-
67-48, 064/438-12-46. (277366)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета као и бродских подова.
060/643-21-53, 064/341-79-
60. (277176)

КЛИМЕ, сервис, продаја,
уградња, чишћење, демон-
тажа свих модела. 060/681-
73-88. (277622)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, нове
инсталације, поправке сла-
вина, бојлера, водокотлића,
вентила, замена истих, туш-
кабина, фина монтажа, по-
вољно. 013/377-930,
064/586-85-39. (277635)

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, кипер, шут, пе-
сак, шљунак. 062/355-154.
(277906)

Б и Ц категорију возио бих
комби, дуге релације.
063/774-84-42. (278186)

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома повољ-
но. 064/280-26-15. (278081)  

СТРАХОВИ, депресија, бо-
лести зависности – реша-
вам. Психотерапеут, више-
годшње искуство. 063/354-
262. (278306)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста гра-
ђевинских радова. 064/866-
25-76, 061/659-70-31. (278307)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старих, уградња но-
вих цеви, одгушења, монта-
жа санитарије. 063/812-48-
62. (278333)

ЕЛЕКТРИЧАР уграђује: ви-
део надзор, аларме, табле
са аутоматским осигурачи-
ма, купатилске индикаторе,
лед панеле, плафоњере.
064/134-30-18. 

КОШЕЊЕ траве, шишање
огрде и туја. Игор. Тел.
069/130-35-91. (278320)

ТРАЖИМ посао чувара, на
дуже време. 062/179-23-83.
(278360)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (278560)

КОШЕЊЕ траве, корова,
шибља, обарање стабала,
чишћења, рушења, кућа,
шупа, итд. 064/122-69-78.
(278371)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, зидова,
бетона, бетонирања, иско-
пи, одношење ствари.
064/122-69-78. (278371)

РУШЕЊА кућа, бетонира-
ња, ископи, кошење траве,
обарање стабала, одношење
ствари, итд. 060/035-47-40.
(278371)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (278375)

КОМПЈУТЕРИ: сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање.
Брзо, повољно. 060/351-03-
54. (278382)

ОЗБИЉНА, поуздана жена
чувала би старо лице.
063/707-19-88. (278387)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/535-
24-56. (278393)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови. Квалитетно, ефика-
сно и уредно. 066/933-67-
90. (278407)

КОШЕЊЕ траве, корова,
шишање живе ограде, дво-
ришта, плацеви. 061/301-
49-58. (278413)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
радови, повољно. 060/689-
82-23. (278539)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све оста-
ло, најповољније. 065/361-
13-13. (278432)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, фасаде, кречење
улаза у згради. 063/304-
476. (278444)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправ-
ке, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (278464) 

АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри,т ракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (278540)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-
воз свих врста шута, разби-
јање и сечење бетона, ископ
багерима. 064/648-24-50.
(277251)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-28. (277107)

ИСКОП темеља, канала, по-
друма, рушења одвоз шута.
Равнање, паркинзи.
063/771-55-44. (277013)

KIZ ZA –  продаја квалитет-
них бехатон коцки и при-
према терена са поставља-
њем.  013/366-888,
063/218-894. (277251)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
са корпом за рад на висини
до 23 метра (орезивање
грања и сеча дрвећа.
064/648-24-50. (277251)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адапта-
ције купатила, сервис.
013/377-930, 064/586-85-
39. (278472)

ПОПРАВЉАМ, шпорете,
фрижидере, замрзиваче,
инсталације, Милан.
060/180-02-83. (278469)

ПОПРАВКА беле технике и
кукћних апарата, брзо и по-
вољно. Купујем веш-маши-
не. Милош, 063/831-05-26.
(278471)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста ке-
рамичких плочица. Повољ-
но. Тел. 063/744-08-24.
(278483)

KIZ ZA – сечење бетона и
асфалта, разбијање бетона,
насипање и сабијање тере-
на ваљцима и вибро плоча-
ма. 013/366-888, 063/218-
894. (277251)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебеља-
че, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-
38. (278067)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера за висинске радо-
ве до 18 метара. 064/648-
24-50. (277251)

СПРЕМАМ канцеларије и
ординације. 063/430-409.
(278529)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа и демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-14-
50. (278532)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар/истовар, рушење, чи-
шћење, разбијање бетона,
кошење траве, одвоз шута,
непотребних ствари и сл.
Дејан, 061/626-14-50. (278534)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај са искуством, тра-
жи посао. 064/120-77-64.
(278547)
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ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

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

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

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

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

Рок за кон ку ри са ње: 15. јун 2019.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

за избор у звање и заснивање 

радног односа и то:

1) За избор једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу

научну област Клиничка медицина.

Услови: докторат из области медицинских наука,

здравствена специјализација из патологије, као и

остали услови предвиђени Законом о високом об-

разовању Републике Србије и Статутом Стомато-

лошког Факултета.

Радни однос се заснива на одређено време од пет

(5) година, изузев за наставника изабраног у звање

редовног професора.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености

услова из конкурса достављају се у року од 15 (пет-

наест) дана од дана објављивања конкурса на ад-

ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка

Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/2351-292.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18 и

31/19)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели бр. 2708/1 К.О.Панчево, за изград-

њу вишепородичног стамбеног објекта спратности

П+2, у Улици Сердар Јанка Вукотића бр.1 у Пан-

чеву, израђен од стране  ДОО „Blockart” Панчево,

Жарка Зрењанина бр.3, за инвеститоре Драганић

Василија и Мијовић Владана 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, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 07. 06. 2019. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве  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 робној

пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића 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.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана обја -

вљивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-

ним таблама Радне заједнице (Панчево, Дими -

трија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и

Зелене пијаце у Панчеву.

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 поднетом захтеву за одређивање 

обима и садржаја студије о процени

утицаја на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог

Сада, Улица Народног фронта бр. 12 поднео је за-

хтев за одређивање обима и садржаја студије о

процени утицаја на животну средину за

ПРОЈЕКАТ Реконструкција цевовода S – 4300 са

уградњом опреме за on-line анализе деривата, у

оквиру постројења MHC/DHT S -4300, у склопу Ра-

финерије нафте Панчево на кп. Бр. 3566, 3567 и

3568 К.О. Војловица. 

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-

ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,

Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Се -

кре таријата.

Ресторан „Panvivio” у Панчеву

расписује конкурс за радно место

КУВАР

Место рада: Панчево

Потребна амбициозна особа спремна да своје

знање и искуство из угоститељства примени у на-

шем ресторану, уз могућност напредовања

Опис посла:

– Припремање јела;

– Управљање кухињом; 

– Бриго о исправности и року трајања намирница;

– Требовање намирница и складиштење истих.

Услови:

– ССС/ВСС

– Радно искуство од 3 (три) године у угоститељ-

ству на руководећим позицијама;

– Одлично познавање посла;

– Одговорност, посвећеност, тимски рад, мена-

џерске способности;

– Пожељно поседовање препорука.

Нудимо захтевну и изазовну позицију уз добре

услове рада и могућности професионалног напре-

довања у успешном тиму.

Телефон: 060/700-82-40

На основу одлуке Надзорног одбора донете на VI

редовној седници дана 27.05.2019. године, а све у

складу са Унапред припремљеним планом реор-

ганизације који је усвојен правноснажним Реше-

њем Привредног суда у Београду Рео.бр.28/15 од

20. 05. 2016 привредно друштво 

ТЕХНОХЕМИЈА АД БЕОГРАД
Вилине Воде 47 

О ГЛ А Ш А ВА

продају непокретне имовине путем

јавног надметања

Предмет продаје је непокретна имовина и то:

1. Пословни простор у Панчеву, у улици Николе

Тесле бр. 5, укупне површине 138 м²( 87+51-

подрум), саграђен на кат.парцели 4148/2, упи-

сан у лист непокретности 16129 КО Панчево,

чија је почетна и минимално прихватљива цена

53.000,00 евра у динарској противвредности по

средњем курсу НБС на дан уплате. Имовина се

купује у виђеном стању и постојећем правном

статусу, а може се разгледати дана 13. 06.

2019. год од 12 до 13 сати.

Право на учешће имају сва правна и физичка ли-

ца која уплате депозит у износу од 10% почетне

цене непокретности у динарској противвредности

по средњем курсу НБС на дан уплате са позивом

на редни број и то на текући рачун Продавца број

150-38526-87 Direktna Banka ad Kragujevac за-

кључно са 19.06.2019. године.

Јавно надметање одржаће се дана 20. 06. 2019.

године у 12 сати на следећој адреси: Вилине Воде

47, 11000 Београд. Регистрација учесника почиње

у 11 сати, а завршава се у 11.50 , на истој адреси. 

Ако проглашени купац не потпише записник, купо-

продајни уговор или не уплати купопродајну цену

у року од 8 дана од дана проглашења купца губи

право на повраћај депозита, а за Купца се прогла-

шава други најбољи понуђач. Други најбољи по-

нуђач има иста права и обавезе као проглашени

купац. У конкретном случају, купопродајни уговор

потписује се у року 3 радна дана од пријема оба-

вештења којим се други најбољи понуђач прогла-

шава за купца. Учесницима који на јавном надме-

тању нису стекли статус купца или другог најбо-

љег понуђача, депозит се враћа у року од 3 радна

дана од дана јавног надметања.

Особа за контакт – Милош Арсенијевић ,контакт

телефон  066/822-00-10.

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

СОКОБАЊА, у центру, се-
зонски изнајмљујем трокре-
ветни апартм комплетно
опремљен. 065/205-45-48.
(277662)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (277596)

ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи,
леп једнособан стан. Тел.
060/321-60-07. (277627)

СОКОБАЊА, издајем
апартман у центру, ком-
плетно опремљен, по дого-
вору. 065/205-45-48.
(278418)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску ,ар-
ту издту од АТП-а на име
Јасмина Божић. (278544)

ИЗГУБЉЕНА лична карта на
име Мирослава Младено-
вић. Тел. 064/248-95-28.
(278552)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, ба-
терија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-74-
89, Јовичин. (278334)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246-
368. (278350)

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. (278400)

МУШКАРАЦ, 56 година, ма-
теријално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради друже-
ња, излазака. Звати око 21
сат. Л013/352-203. (278427)

ОЗБИЉНИ људи гледали би
старије особе за кућу или
стан. 062/868-08-65,
062/821-64-05. (278493)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, шпо-
рете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 913/361-
361, 064/122-68-05.
(278556)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (278559)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима-
уређаја. Овлашћени сервис
Fri go Pe đa. 013/301-300,
063/771-24-16. (277327)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних рисивера, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцо-
вића 28. 353-463, 063/877-
38-21. (278458)

ПРЕВОЗИМ кипером песак,
шљунак, сејанац, ризлу, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(278645)

KIZ ZA – рушење старијих
кућа и других објеката, уто-
вар и одвоз шута, ископ ба-
герима подрума, темеља,
канала, септичких јама.
013/366-888, 063/218-894.
(277251)

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење обје-
ката, разбијање бетона.
063/246-368. (277031)

KIZ ZA –  превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкара и вели-
ких виљушкара носивости
до 10 тона. 013/366-888,
063/218-894. (277251)

ПРЕВОЗ малим и великим
камионом (шљунак, песак,
сејанац, ризла, шута).
064/648-24-50. (277251)

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  (278452)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(278452)

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.(278452)

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  (278452)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гип-
сани радови, постављање
ламината, проверите.
062/816-66-78. (278533)

СЕЛИДБЕ, камионски, ком-
би превоз, екипа радника.
064/280-30-16, 063/731-
77.67. Владимир. (278442)

СЕЛИДБЕ робе и ствари

комбијем и камионом, про-

фесионално, екипа радни-

ка, све релације по Србији.

Лена транспорт. 060/307-

30-76. (278452)

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-

оном Војводина, Србија са

или без радника, најповољ-

није Лена транспорт.

060/307-30-76. (278452)

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо са
гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-05.
(278556)

МАШИНСКИ ископи,  ру-
шења одвоз шута, шљунак,
песак, сејанац, ризла.
063/771-55-44. (278494)
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После дуже болести преминуо је наш

БОРИСАВ МИЈАТОВИЋ
1925–2019.

Сахрана је обављена 31. маја 2019, у 14 сати, на Новом гробљу

у Панчеву.

Ожалошћена породица МИЈАТОВИЋ

(1/278229)

Наша

БОСИЉКА ЗЕЉКОВИЋ
1933–2019.

заувек нас је напустила.

У вечном болу.

Спокој њеној племенитој души.

Синови, снаје, унуци...

(25/278239)

Последњи поздрав

драгој

БЕШКИ

Почивај у миру.

МЕЛА и НИКОЛА

(30/278296)

После кратке и теже болести преминула је наша

НЕВЕНКА ЂОШИЋ
1948–2019.

Отишла си тихо и неприметно, али никада не-

ћеш из наших живота.

Ожалошћени: синови ИВИЦА и НЕНАД, снаје

МАРИЈАНА и ЛИДИЈА, унук ОГЊЕН и унуке

АЊА, НАТАЛИЈА и НИКОЛИНА
(44/278329)

Поштованој сестри

НЕВЕНКИ

ЂОШИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Сестра РУСКА

са децом
(43/278329)

Последњи поздрав

сестри

НЕВЕНКИ

ЂОШИЋ
рођ. Несторовска

1948–2019.

Од брата БОШКА

са породицом
(45/278329)

Последњи поздрав мојој драгој сестри

ЕРЖЕБЕТ ГИГИЋ
15. VI II 1935 – 30. V 2019.

Ожалошћени: брат АНТАЛ, снаја ВЕРИЦА,

братанице АРИЈАНА, ЕЛИЗАБЕТ, унуке МАРИ,

ПИА СОФИ и МИЛАН и остала родбина

(61/278373)

Последњи поздрав драгом супругу, тати

и деки

ДРАГОМИРУ ПАНТОВИЋУ
1931–2019.

од супруге ЈЕЛИЦЕ, ћерки ЛИДИЈЕ

и ОЛИВЕРЕ са породицама

(68/278417)

СТЕВА МАРЈАНОВИЋ
1957–2019.

Е мој ћале сад када те нема нама фали, да нам неко
каже стани мала, стани мали.
Твоја слика и сад нам се јави кад не знамо који је
пут прави. Искушење кад нам душу вреба, о како
нама твоја помоћ треба.

Последњи поздрав драгом ћалету од сина
МИЛУТИНА и ћерки ВЕРИЦЕ и ВЕСНЕ

(81/278467)

СТЕВА

МАРЈАНОВИЋ
1957–2019

Тата на небу ми напи-

ши, јер јако се бојим...

Дај ми до знања да још

негде постојиш. Да ме

чуваш и иза мене сто-

јиш.

Све што ти нисам стигла

речи исплакала сам та-

тице мој. Где год био

мени си ти најближи од

свих.

Твоја мезимица ВЕСНА

(80/278467)

Последњи поздрав

вољеном мужу

СТЕВИ

МАРЈАНОВИЋУ
1957–2019.

од супруге

ЈАСМИНЕ

(79/278457)

Последњи поздрав

другу деди

СТЕВИ

МАРЈАНОВИЋУ
1957–2019

од унучића МИТРА,

МАРКА, КРИСТИНЕ,

ВИКТОРА и ТЕОДОРЕ

(78/278467)

Последњи поздрав

СТЕВИ
керамичару

од породице

ВИШЊИЧКИ

(82/278468)

Последњи поздрав

комшији Влади

ВЛАДИМИРУ

ИВАНОВИЋУ
1948–2019.

од станара

у Савској 16

(58/278356)

ДОБРИЛА КАНАЧКИ
1924–2019.

Наша драга мајка је преминула 30. маја, али ће

заувек живети у нашим срцима.

Твоји: унука ТАМАРА, праунука ОЛГИЦА, зет

ЗОРАН МИЛОСАВЉЕВ, унук ВЛАДИМИР са по-

родицом и снаха ЉИЉАНА КАНАЧКИ
(98/278531)

Последњи поздрав

ДОБРИЛИ

КАНАЧКИ

од ЈОВАНА

КАНАЧКОГ

са породицом

(57/278355)

Последњи поздрав

ДОБРИЛИ

КАНАЧКИ
1924–2019.

Увек си имала много
љубави за све нас.

Син ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ, снаја НАДА

КАНАЧКИ, унука
ЛИДИЈА КАНАЧКИ,

унука КСЕНИЈА
СТАЈИЋ, зет

СЛОБОДАН СТАЈИЋ
и праунук СТЕФАН

СТАЈИЋ

(90/27851)

Последњи поздрав драгој комшиници

КРУНИЦИ ГОШИЋ

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5

(24/278286)

КРУНИЦА

ГОШИЋ

КРУНА
22. IX 1933 – 31. V 2019.

С великим болом и не-

измерном тугом опра-

штамо се од наше во-

љене маме и баке.

Њене ћерке БИБА

и СОЊА и унуци

БОЈАН, МИЛЕНА,

МИЛАН и снаја

СУНЧИЦА

(96/278526)

29. маја 2019. у 95 години, преминула је наша

КОРНЕЛИЈА МАКСИМОВИЋ
рођ. Томка

1924–2019.

Ожалошћени: снаја ДРАГАНА, унуке МАША и

ТАРА и остала родбина

(86/278379)

300-820, 300-830

УДРУЖЕЊЕ ОШТЕЋЕНИХ

од падавине града 2016. 

године вас позива да се

јавите ради наплате,

најкасније до 15. јуна.

062/872-79-11
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30. маја 2019. године из-
ненада ме је напустила
моја вољена супруга

СЛОБОДАНКА
ВУЧКОВИЋ

БОДА
28. V 1949 – 30. V 2019.

Њен заувек ожалошћени

супруг СРЕТЕН
(12/278284)

Последњи поздрав
нашој мајци

СЛОБОДАНКИ

БОДИ

ВУЧКОВИЋ
из Качарева

Изненада си нас напу-
стила, али ћеш вечно
живети у нашим срцима.

Твоји најмилији: ћерка
СЛАЂАНА, син МИЛАН,
снаја ОЉА, зет ВАЛТЕР,

унук СТЕФАН
и пријатељ ХОРСТ

(13/278284)

Последњи поздрав

мојој сестри

БОДИ

од њеног брата

БОЖЕ БОЛЕТА

са породицом

(14/278284)

Последњи поздрав
вољеној тетки

СЛОБОДАНКИ

ВУЧКОВИЋ

БОДИ
од њене братанице

СНЕЖАНЕ и ДРАГАНЕ
са породицама

и од снаје СТАНИЈЕ
(17/278284)

Последњи поздрав
драгој снаји

БОДИ
Изненада си нас напу-
стила, али ћеш вечно
бити у нашим мислима
и сећањима.

Твоја заова ОЛГИЦА
и зет ДРАГАН

(15/278284)

Последњи поздрав
драгој снаји

БОДИ

која нас је изненада на-
пустила у 70. години. 

Твоја заова СЛАВИЦА
И РАДОВАН РУНИЋ

са породицом

(16/278284)

Последњи поздрв

својој сестри

БОДИ

од сестре МИКЕ

(20/2781284)

Последњи поздрав

драгој и вољеној

стрини

БОДИ

од НЕНАДА, ЦАКЕ

и НЕВЕНЕ

(18/278284)

Последњи поздрав

прији

БОДИ

од прије ЈЕЛКЕ

са породицом

ЗЛАТАНОВИЋ

(19/278284)

Са великом тугом обавештавамо да је 4. јуна, у 79. години,

преминуо наш драги

МИТАР СЛИЈЕПЧЕВИЋ
1940–2019.

Сахрана је обављена 6. јуна 2019, у Панчеву.

Његови најмилији: супруга МАРИЈА, ћерка МАРИЈАНА, 

син ЈОВАН, зет ЉУБИША, снаја АЛЕКСАНДРА, унучад

АНАМАРИЈА, НАТАЛИЈА, МИХАЈЛО и УРОШ, 

као и остала родбина и пријатељи

(91/278512)

Последњи поздрав нашем Диди

МИТРУ СЛИЈЕПЧЕВИЋУ

Тугујемо за њим: син ЈОВАН, 

снаја АЛЕКСАНДРА, унуци

МИХАЈЛО и УРОШ

(92/278512)

Последњи поздрав нашем Диди

МИТРУ СЛИЈЕПЧЕВИЋУ

Тугујемо за њим: ћерка МАЦА, 

зет ЉУБИША, унуке НАТАЛИЈА

и АНАМАРИЈА са АЦОМ

(93/278512)

Последњи поздрав

МИХАЈЛУ МИШИ ЈОВАНОВУ
од другара из Савеза возача града Панчева: ТЕГЕЛТИЈА,
ЈАСМИНА, СНЕЖА, БОРА, ЉУБА НИНИЋ, МИЛАНЧЕ,
СТАНКО, МИРКО КРУГ, ДИМЕ, проф. СТЕВА и ДУЛЕ ФАР

(73/278443)

3
Тужна срца јављамо свим пријатељима и позна-

ницима да је 1. јуна 2019, у 72. години преминуо

наш драги

МИХАЈЛО ЈОВАНОВ МИША
1947–2019.

Сахрана је обављена 3. јуна 2019, на Католичком

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ГЕРДА, син АЛЕКСАНДАР,

ћерка ОЛИВЕРА, снаја МИЛАНА, зет САШО, уну-

чићи АНАСТАСИЈА, АНДРИЈА и КОНСТАНТИН,

породице ЈОВАНОВ, ПАРИЗОВ и ДРАЖИЋ
(83/278470)

3
Последњи поздрав нашем вољеном

МИХАЈЛУ ЈОВАНОВУ МИШИ
7. XII 1947 – 1. VI 2019.

Заувек ћеш бити у нашем сећању и нашим срцима.

С љубављу и тугом супруга ГЕРДА, 

син АЛЕКСАНДАР, ћерка ОЛИВЕРА, 

породице ЈОВАНОВ, ПАРИЗОВ и ДРАЖИЋ
(84/2784709

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИТРУ СЛИЈЕПЧЕВИЋУ

Породица ДРОЊИЋ: АНТЕ, НАДА, 

ВЕДРАН и ВЛАДИМИР

(100/278535)

Последње збогом

МИТАР

СЛИЈЕПЧЕВИЋ

Почивај у миру у

друштву анђела, дра-

ги куме

Породица РАЈИН

(102/278537)

Последњи поздрав сину

МИЛАНУ
ЂУКИЋУ
1992–2019.

од тате БАТЕ, стрица
МИШЕ, стрине ГОРДА-
НЕ, братића ДЕЈАНА и
ВЛАДИМИРА.
Сахрана је обављена 5.
јуна 2019, у 13 сати, у
Качареву

(94/278514)

Преминуо је мој брат

ЂУРИЦА ТОШИЋ
1952–2019.

Ожалошћен брат
МИМИ са породицом

(27/278294)

Преминуо је наш

ЂУРИЦА ТОШИЋ
1952–2019.

Ожалошћени
твоји најмилији

(28/278294)

Преминуо је мој брат

ЂУРИЦА ТОШИЋ
1952–2019.

Ожалошћени: брат
ЖИВА са породицом

(29/278295)

Последњи поздрав

ДРАГАНИ
од сестре ВЕРИЦЕ

са унукама ТАЊОМ
и ТАМАРОМ

(76/278465)

Последњи поздрав тетки

ДРАГАНИ
од сестричине САЊЕ

и ДИМИТРИЈА, 
КРИСТИЈАНА и АЦЕ

(77/278465)

Мајчице наша

ДРАГАНА ЈОСИПОВИЋ
1954–2019.

Када се склопе очи анђела који је био нечији цео
свет, остаје само празнина у срцу, дан окупан та-
мом и живот пун туге.

Вечно ожалошћени: ћерке НЕНА и ВЕСНА, унуци
НИКОЛА, НЕМАЊА, МИХАЈЛО и ИВАНА и зетови
СЛОБА и МИЛЕ

(103/278546)
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ПОМЕН
11. јуна 2019. навршава
се девет година од смр-
ти нашег сина и брата

ЗОРАНА

МИЛКОВИЋА
2010–2019.

Драги сине и брате, ни-
када те нећемо забора-
вити. Бићеш увек у на-
шим срцима.

Твоја мајка ЉУБИЦА,
отац РАДОСЛАВ и брат

ГОРАН са породицом

(32/278300)

8. јуна, у 11 сати, на

Католичком гробљу,

даваћемо годишњи

помен нашем

АЛЕКСАНДРУ

БУКУРУ
2018–2019.

Време пролази а туга

за тобом никада.

Твоји најмилији: 

мајка КАТАРИНА,

супруга ЈЕЛЕНА

и ћерка ТАРА

(65/278406)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВСКИ

ГЕНА ДОНЧЕ МИЛЕВКА БРАНКО
3. VI 1983 – VI 2019. 17. XI 1997 – VI 2019. 25. V 2011 – VI 2019. 30. IX 2016 – VI 2019.

Успомену на драге родитеље, сестру и брата у тишини вечног мира

чува од заборава ћерка и сестра ЗОРИЦА, унука и сестричина САЊА

и зет ЈОВИЦА СЕКУЛИЋ

(67/2278410)

СЕЋАЊЕ

САБОВ

САВА ДАНИЦА
2005–2019. 2010–2019.

Време пролази, а љубав и сећање никада.

Ваши најмилији

(69/278417)

Двадесет година недостајеш

МИХАЈЛО БРАДИЋ
9. VI 1999 – 9. VI 2019.

Твоје НАДА и НЕНА
(71/278429)

У петак, 7. јуна 2019, у 10 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен, на

Католичком гробљу, нашем вољеном

СЛОБОДАНУ ВАСИЉЕВИЋУ
5. X 1974 – 28. IV 2019.

Време пролази, али туга и бол никада, јер смо те прерано изгубили.

Отишао си заувек, код свог оца, тамо где рана и бола више нема.

Са љубављу и поносом ћемо те помињати и у мислима и срцима

чувати.

Твоји: мајка АНГЕЛИНА, брат АЛЕКСАНДАР и синовац АЋИМ,

тетке МИЛКА и БРАНКА са породицама и ујаци ЗОРАН, 

ДРАГАН и ИЛИЈА са породицама
(70/278420)

Шест месеци је прошло како нас је напустио

наш вољени

ИВАН ИВАНОВСКИ

Заувек у срцу га чувају његови најмилији
(72/278436)

СЕЋАЊЕ

1969–2018–2019.

АЛЕКСАНДАР

БУКУР

Увек ћеш бити у на-

шем срцу.

Тетке МАРКА

и АНКА са децом
(74/278460)

Пет година је прошло
откако нас је напустила
наша драга

ЈЕЛИЦА

ТАДИЋ
5. VI 2014 – 5. VI 2019.

Чуваће успомену на њу
њена деца ДРАГАН,
ДРАГИЦА и ЗОРАН са
породицама

(75/278462)

10. јуна 2019, у 11 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен на

Старом православном гробљу нашем вољеном

ДУШАНУ НИКОЛИЋУ

Неутешни: супруга ЉИЉАНА, синови ВЛАДИМИР и СРЂАН,

снаје ЈЕЛЕНА и ИВАНА и унуци

(85/278476)

8. јуна навршава се го-
дина од смрти драгог

ДРАГАНА

ЈОВИЋА
Хвала за проведене го-
дине, пажњу и тренутке
среће.

Породица
МИЛОВАНОВИЋ

(87/278501)

8. јуна навршава се го-
дину дана од смрти

ДРАГАНА

ЈОВИЋА
Вечно ћеш живети у на-
шим срцима.

Супруга ДАДА, ћерка
ЈЕЛЕНА, унук ФИЛИП

и зет ИВАН
(7/278264)

У недељу, 9. јуна 2019,

дајемо четрдесето-

дневни помен

ВЕЛИНКИ

ПЕТРОВИЋ

ЛИНКИ

Недостајеш нам мно-

го. Поносни смо што

смо те имали. Заувек

си у нашим срцима.

Твоји: супруг ЂУРА,

син НЕНАД и унука

НИКОЛИНА
(88/278504)

9. јуна 2019. даваћемо
шестомесечни помен

ДАНЕТУ

ЈОВАНОВСКОМ

Никада те неће пре-

жалити твоја сестра

БЛАГИЦА са породи-

цом
(89/278509)

12. јуна 2019, у 11 сати, на гробљу у Омољици, даваћемо

четрдесет дана нашој супрузи, мами, баки и прабаки

МАРИ ЧЕКОВИЋ
1955–2019.

Туга за тобом остаје заувек код твојих најмилијих...

Волимо те.

Супруг ГРАДЕ, ћерка АНДРИЈАНА, син БОЈАН, унуци

НИКОЛА, МАРИЈА, ВУК, НАТА, ДАМИР, праунука

ДУЊА, снаја САНЕЛА, зетови ЧЕДА и МИЋА
(95/278516)

Прошло је шест месеци
како ниси више са нама

КАСИМ ЉАТА
1930–2018.

Твоји никад неће да те
забораве и увек ћеш би-
ти у нашим срцима.

Супруга, син, 
ћерка, снаја,зет, 

унуци и праунуци
(97/278527)

У понедељак, 3. јуна

2019. године било је

двадесет седам годи-

на откако нас је на-

пустио наш вољени

МИОДРАГ

КУНДАКОВИЋ

МИЛЕ

Прошле су године а

сећања на твоју љу-

бав и бригу за нас ни-

када нећемо забора-

вити.

Твоји најмилији
(99/278530)

У уторак, 11. јуна 2019, у 11 сати, на Новом гробљу да-
ваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој ћерки,
супрузи и мајци

МИРЈАНИ ПЕКОВИЋ
3. II 1968 – 3. V 2019.

С љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава.
Знала си колико те волимо али никада нећеш сазнати
колико нам недостајеш.

Твоји најмилији

(101/278537)

Последњи поздрав

колегиници

БОЈАНИ

МИХАЈЛОВИЋ

ДОРИНА СТАН

са породицом

(2/278238)

Последњи поздрав драгој снаји, ујни и баки

СЛОБОДАНКИ ВУЧКОВИЋ БОДИ
Заувек ћеш живети у нашим мислима и срцу. Недоста-
јеш много.

ДУШКА МИЛОЈЕВИЋ са породицом
(39/278317)

ПОПУСТ
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.
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ПОМЕН

5. јуна 2019. наврша-

вају се две године од

смрти нашег брата

НИКОЛЕ

МАРЈАНОВИЋА
2017–2019.

Никада те нећемо за-

боравити.

Твоје сестре

МАРИЈА и ЉУБИЦА

са својим

породицама
(33/278300)

Двогодишњи помен

НИКОЛИ МАРЈАНОВИЋУ
2017–2019.

Бол, туга и велика празнина без тебе.

Пуно нам недостајеш и носимо те у срцу.

Супруга са децом

(34/278301)

12. јуна 2019.  године, у 11 сати, на Новом гро-

бљу даваћемо помен

ДИВЈАК

РАДИНКА ЛАЗАР
1923–2016. 1917–1993.

Драги родитељи, били сте наш понос, наша по-

дршка, несебична љубав и наши анђели чувари.

Воле вас ваши најмилији
(35/278302)

Седам година је про-

шло... Ништа није

исто без тебе...

СТОЈАНКА

ЂОРЂЕВИЋ
1955–2012.

Волимо те заувек.

Твоји: супруг САВА,

ћерке ЗОРИЦА

и МАЈА, зетови

НЕНАД и ЛАЗАР

и унуци НИКОЛИНА

и УРОШ
(37/278310)

СЕЋАЊЕ

11. VI 2014 – 11. VI 2019.

СТОЈАДИН

ВАСИЉЕВИЋ

С поносом и љубављу

чувамо те од заборава.

Његови најмилији

(38/278314)

У недељу, 9. јуна, у 11.30, на новобежанијском гробљу,
даваћемо пола године драгом тати

ГРГО ПАПАЦ
У мислима увек са тобом твоја ћерка ОЉА са породи-
цом

(40/278321)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ЦВЕТКОВСКИ
2004–2019.

Године пролазе а празнина остаје...

У нашим мислима и срцима заувек те

чувамо.

Породице ШУША и ЦВЕТКОВСКИ

(46/278331)

ДРАГАН СТОЈСАВЉЕВИЋ
5. јуна 2019. године одржаћемо четрдесетодневни помен на православном

гробљу у Владимировцу.

Свемилостиви Господе, заступништвом Пречисте Твоје мајке и свих све-

тих, помилуј слугу свога Драгана и усели га у места светла, у места споко-

ја и места одмора, где се од века веселе сви Свети Твоји. 
Породица

(51/278341)

7. јуна навршава се де-
сет тужних година отка-
ко нас је напустила наша
мама

ДАНИЦА

ЈОВАНОВ
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоје ћерке ДАЦА, 
СОЊА и ДРАГАНА

са породицама
(47/278332)

ВЛАДИМИР МИРКОВИЋ

Бескрјано тужна твоја сестра ЦАЛЕ са

ФИЛИПОМ, МИЛИЦОМ, 

КАТАРИНОМ и ВЛАДОМ

(50/278338)

У недељу, 9. јуна 2019. године, дајемо четрдесе-

тодневни помен нашој драгој мами и баки

ЈОВАНКИ СТЕФАНОВ
1953–2019.

Знамо да тај ожиљак, остављен на нашој души,

никада неће зарасти...

Твоји: унук ДАНИЛО и ћерка ВЕСНА

(49/2378335)

10. јуна 2019. навршава се година без нашег

драгог

ЂУРЕ ЦАРИЋА

Недостајеш нам.

Супруга ДРАГИЦА, синови СТАНКО

и ВЛАДИМИР са породицама

(53/278345)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈА

ЛОВРИЋ
5. VI 1989 – 2019.

Тридесет година како

ниси са нама.

Твоји: супруга и син

са породицом
(54/278345)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈА

ЛОВРИЋ
5. VI 1989 – 2019.

Увек те се радо сећа-

мо.

Твој син са

породицом и мајком
(55/278345)

Прошло је осам тужних година откада није са

нама наша

ГОЈКА МИЈОВИЋ
11. VI 2011 – 11. VI 2019.

Сећање на њу чувају: супруг МИЛИНКО

и син ГОРАН са породицом

(60/278361)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИША ВИЦКОВ
12. VI 2015 – 12. VI 2019.

Заувек је у срцу и сећању.
МИЛКА, САША, ВУК и ДРАГАНА

(63/278378)

Заувек у нашим срцима...

ЧУРЧИЋ

ЖИВА БОЈАН ВЕРА

БОБА, ЛАНЕ, МИРЈАНА и ЗОРАН

(56/278352)

МИЛОСАВ

ПЕЈИЋ
2009–2019.

Заувек у нашим срци-

ма.

Супруга ИВАНКА,

ћерке СПАСЕНИЈА,

МИЛИЦА и МИЛАНКА

са породицама
(62/278374)

Годишњи помен

ИЛИЈАНА ВЕЛЧОВ
1958–2018.

Знаш колио те волимо, али никада нећеш сазна-

ти колико нам недостајеш.

Твоји вољени: мајка АНГЕЛИНА, ћерке ЈЕЛЕНА,

ИВАНА и МИЛИЦА, сестра ВИОЛА, унука АЛЕК-

САНДРА и зетови ГОРАН, ВЛАДИЦА и НЕМАЊА
(52/278343)

Шест месеци туге за вољеним

ВИГ РУДОЛФОМ

Супруга РАДМИЛА, ћерка ИРЕНА, унука

АЛЕКСАНДРА и унук ПРЕДРАГ са породицом
(64/278396)

7. VI 2009 – 7. VI 2019.

БОЖАНА

ДЕЧЕРМИЋ

Увек ћеш бити у на-

шим мислима и срци-

ма.

Њени најмилији

(66/278407)
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12. јуна 2019. навршава
се четрдесет година от-
када нас је напустио
наш вољени супруг и
отац

ЈАНОШ

ПЕЈОВ
Увек ћеш бити у нашим
сећањима и срцу.
Супруга МАРИЈА и син

ТИБОР са породицом
(3/278257)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛИЦА

МАНАСИЈЕВИЋ
рођ. Џунић

2003–2019.

Живиш у нашем се-

ћању.

Драга наша мама и

Јело.

Твоји: супруг

МИЛОЈЕ, син ЗОРАН

и ћерка ЗОРИЦА

са породицама

(4/278259)

11. јуна 2019. године навршава се седам тужних

година откад није са нама наша вољена

ТАТЈАНА ТАЊА КУКОЛЕЧА

Много је лепих успомена да те вечно с љубављу

и поносом памтимо.

Твоји најмилији: ПЕЦА и УКИ
(5/278260)

9. јуна 2019. наврша-

ва се тужна година

откако није с нама

наш драги

ДРАГОЈА

ЗЛОЈУТРО
1955–2018.

С љубављу носимо те

у срцу и чувамо од

заборава.

Твоји најмилији

(6/278261)

7. јуна 2019. године

навршава се осам го-

дина откад није са

нама драга мајка и

бака

ЉУБИЦА

ГЛАВОНИЋ
2011–2019.

Толико година у ср-

цима нашим твоје ме-

сто стоји, док смо жи-

ви вечно ће болети.

Ћерке ВОЈКА и ВЕРА
са породицом

(8/278267)

СЕЋАЊЕ

СРДАНОВ

КОСТА АНГЕЛИНА МИЛАН

КИЋА
2003–2019. 2006–2019. 9. VI 2012 –9. VI 2019.

Никад прежаљени.

ЦИЦА, САША, АНЂЕЛИЈА, ИВАН и МИЛАН
(9/278278)

9. јуна 2019. навршава се осамнаест тужних го-

дина откако није са нама наш

МИТА ЈАНКОВИЋ
2001–2019.

Љубав којом си нас обасипао и твоја доброта и

племенита душа се не могу никада заборавити.

Време није ублажило тугу која траје и трајаће

вечно. Недостајеш нам пуно.

С љубављу твоји: супруга НЕДЕЉКА, син

БРАНИСЛАВ и ћерка МИРЈАНА са породицама

(10/278279)

1. јуна 2019. године навршило се четрдесет ту-

жних дана откада са нама није наша вољена

МИЛОДАРКА КРСМАНОВИЋ

Живећеш вечно у нашим срцима и нашој души.

Недостајаћеш нам много. Док постојимо ти ћеш

увек бити ту.

Твој син ГОРАН, ћерка БИЉАНА, снаја МИЛКА,

унук НЕМАЊА и унуке ЛЕЈЛА и ЈАСМИНА
(11/278282)

СЕЋАЊЕ

2007–2019.

ИЛИЈА ИКА ВУКМИРОВИЋ

С љубављу и поштовањем твоја породица

(26/278290)

Прошло је четрдесет дана откако није са

мном мој драги супруг

ДОБРИВОЈ ЦВЕТАНОВСКИ
1947–2019.

Нека те моје мисли загрле, моје сузе по-

љубе и нека те у тишини вечног мира

прати моја љубав.

Твоја МИЛЕВКА

(21/278285)

8. јуна, у 11 сати, на јабучком гробљу, да-

ваћемо четрдесетодневни помен нашем

вољеном супругу, оцу и деди

ДОБРИВОЈУ

ЦВЕТАНОВСКОМ
1947–2019.

Много нам недостајеш.

Твоји: супруга МИЛЕВКА и синови

САША и НОВИЦА са породицама

(22/278285)

ДОБРИВОЈ

ЦВЕТАНОВСКИ
1947–2019.

од породице СТОЈКОВ

(23/278277)

6. јуна 2019. навршава се тужна година од смрти

нашег вољеног тате, дексија, деда-прадеде и таста

МИЛОВАН МАРИНКОВИЋ

Сада си на неком бољем месту, тамо где и заслу-

жујеш да будеш, поред твоје и наше вољене Соке.

Ниси са нама, али у нашим срцима заувек ћеш

живети.
Твоји најмилији

(31/278299)

Навршава се годину дана откако је преминуо наш драги

ОБРЕН КНЕЖЕВИЋ

Парастос се служи 8. јуна у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Његови: МИЛЕНА, ИВАН, ВУЛЕ, БОЈАНА и ЛУКА

(36/2788302)

Прошло је двадесет

година откако није

са нама наш

ЈОВАН

МАРЧЕТИЋ
30. V 1999 – 30. V 2019.

Сећамо те се и поми-

њемо сваког дана. 

Супруга ЉИЉАНА,

ћерке САЊА и АСЈА,

унуци БОРИС, 

НАЂА, ДЕЈАН

и ЈОВАН и зетови

ДОРЕЛ и ДРАГИША
(41/278324)

Десет година је прошло
без нашег драгог

ДАВОРА

ЂОКОВИЋА
1978–2009.

Године пролазе, туга
остаје. Бол у души не
престаје.
Твоји: мама, тата и брат

(42/278325)

ГОРДАНА БОГДАНОВ
1974–2019.

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.
Наша љубав, наша душа, наше све.

Твоји најмилији
(48/

СЕЋАЊЕ

на моје родитеље и брата

БОГАТИНОВИЋ

ЧЕДОМИР КРСТАНА ЗАРИЈА ЗАРЕ
12. VII 1975 – 2019.28. VI 2005 – 2019.11. VI 2017 – 2019.

Ваша ћерка и сестра ОЛИВЕРА

ВУКЛИШЕВИЋ са породицом

(59/278359)

300-820, 300-830
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Ме га оправ да ла 
уло гу фа во ри та

За слу же но ме ђу
најбо љи ма

Спу ште на је за ве са на још јед -
ну ко шар ка шку се зо ну у на -
шем гра ду. По сле тр ке за бо -
до ве у КЛС-у Та миш је са успе -
хом пред ста вљао Пан че во и у
Су пер ли ги. Мом ци ко је пред -
во ди тре нер Бо јан Јо ви чић од -
лич но су се но си ли с мно го ја -
чим еки па ма, ус пе ли да оства -
ре и два три јум фа, да „ис пу -
сте” Пар ти зан у „Пи о ни ру”, као
и још не ке ри ва ле, па да је би -
ло са мо ма ло ви ше спорт ске
сре ће, ко на чан ис ход мо гао је
да бу де мно го дру га чи ји.

У по след њем ко лу Су пер ли -
ге, ко је је од и гра но 30. ма ја у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту,
ни је би ло ни ка квог из не на ђе -
ња. Еки па Ме га Бе мак са оправ -
да ла је уло гу фа во ри та, а до
убе дљи ве по бе де сти гла је и за -
хва љу ју ћи из ван ред ном про -
цен ту шу та. Јед но став но, Бе о -
гра ђа ни су има ли сво је ве че.
Што не ко у пу бли ци ре че: да
су ба ци ли и веш-ма ши ну, и она
би про шла кроз обруч. Та миш
– Ме га Бе макс 69:121, по че -
твр ти на ма 18:31, 18:30, 16:35
и 17:25.

Пи та ње по бед ни ка ни је се
по ста вља ло ни јед ног мо мен та,
јер је Ме га од са мог по чет ка
утак ми це за го спо да ри ла си ту -
а ци јом на те ре ну и шу те ви ма с
дис тан це до шла до осет не
предно сти, ко ју ни је ис пу сти ла

ОКОН ЧА НА КО ШАР КА ШКА СЕ ЗО НА

НЕ МА ИЗ НЕ НА ЂЕ ЊА НА КРА ЈУ

до кра ја су сре та. Чак де вет од
де сет игра ча Ме ге упи са ло се у
стрел це иза ли ни је 6,75, а на
кра ју утак ми це го сти су има ли
скор од де вет на ест „трој ки”.

– Од и гра ли смо вр ло ква -
ли те тан меч. Би ли смо пре -
ци зни, ја ки у од бра ни. Ово
нам је би ла ге не рал на про ба
за по лу фи нал не ду е ле у плеј-
офу с Цр ве ном зве здом. Че -
сти там Та ми шу и ко ле ги Бо -
ја ну Јо ви чи ћу на све му што
ра ди с ти мом свих ових го ди -
на. Та миш је одав но по стао
озби љан спорт ски ко лек тив –

ре као је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре тре нер Ме ге Де јан
Ми ло је вић.

Та миш је играо у са ста ву: Сте -
фан Ми тро вић (19 по е на), Алек -
са Ча бри ло (пет), Алек сан дар
Ил кић (осам), Са ша Ра до вић,
Алек сан дар Бо јо вић, Ду шан Кне -
же вић (13), Алек сан дар Тор -
њан ски, Де јан Бу рић, Ми ло је
Шу шић, Бра ти слав Је ко вић (10),
Иван Сми ља нић (осам) и Брани -
слав Ла бу до вић (шест по е на).

– Ни смо има ли ни ка кве шан -
се. Фи зич ки смо пот пу но па -
ли, јер је умор учи нио сво је.

Ма да, да смо би ли и сто по сто
спрем ни, про тив ова квог ти ма
Ме ге не би смо мо гли ви ше. За -
вр ши ли смо још јед ну се зо ну,
успе шно. Хва ла мо јим са рад -
ни ци ма, сви ма у клу бу, искре -
но ве ру јем да ће Та миш и убу -
ду ће би ти кон ку рен тан с нај -
бо љи ма у срп ској ко шар ци –
ис та као је Бо јан Јо ви чић.

Игра чи ће уско ро на за слу -
же ни од мор, а пред агил ном
упра вом КК-а Та миш је вре ме
за ана ли зу све га ура ђе ног и
пра вље ње пла но ва за сле де ћу
се зо ну.

С ПЛИ ВАЧ КИХ НАД МЕ ТА ЊА

МА ЛИ ША НИ ПРА ТЕ АЊУ
Пли ва чи це и пли ва чи Ди на -
ма би ли су ве о ма ак тив ни у
по след њих де се так да на. Уче -
ство ва ли су на не ко ли ко зна -
чај них так ми че ња и у свој
град до не ли ве ли ки број но -
вих тро фе ја.

На ме ђу на род ном ми тин -
гу „Ба ња лу ка опен 2019” на -
сту пи ли су так ми ча ри из 65
клу бо ва из: Аме ри ке, Ли тва -
ни је, Тур ске, Ка та ра, Хр ват -
ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је,
Ср би је и БиХ. У та ко ја кој
кон ку рен ци ји нај у спе шни ја
пли ва чи ца Ди на ма Ања Цре -
вар осво ји ла је че ти ри злат -
не ме да ље. Три јум фо ва ла је

у тр ка ма на 200 м дел фин,
200 м ме шо ви то, 400 м кра -
ул и 200 м кра ул.

Са че ти ри нај сјај ни ја од лич -
ја, Ања је про гла ше на за нај у -
спе шни ју так ми чар ку у ап со -
лут ној ка те го ри ји. Од мах по -
сле за вр ше ног ми тин га Ања је
са сво јим тре не ром Мар ком

Спа со вим от пу то ва ла на при -
пре ме у Ри је ку, по сле ко јих
јој пред сто је и број на кон -
трол на так ми че ња.

Успе шни су би ли и нај мла -
ђи пли ва чи Ди на ма ко ји су
се про шлог ви кен да над ме -
та ли на ми тин гу „Змај” у Но -
вом Са ду. У кон ку рен ци ји 23
клу ба Ди на мо је са осво је них
се дам на ест ме да ља за у зео че -
твр то ме сто у укуп ном пла -
сма ну.

Жен ска шта фе та Ди на ма
ко ју су чи ни ле Ја на Об ра до -
вић, Мар та Кон стан ти нов, Ан -
дреа По љак и Ср на Ми лу ти -
но вић осво ји ла је пр во ме сто
у тр ци на 4 x 50 м ме шо ви то.

Даг мар Ху са рик је са осво -
је на че ти ри тро фе ја би ла и
нај у спе шни ја. Три јум фо ва ла
је на 100 м дел фин, сре бро
јој је при па ло на 50 м дел -
фин, а брон зе је за ра ди ла у
над ме та њи ма на 50 м сло -
бод ним сти лом и 200 м ме -
шо ви то.

Ср на Ми лу ти но вић се оки -
ти ла зла том на 50 м дел фин,
а брон зе су јој при па ле у тр -
ка ма на 50 и 100 м сло бод -
ним сти лом. Ја на Об ра до вић
је осво ји ла злат но од лич је на
50 м пр сно, а Ла зар Ан то ни -
је вић био је нај бр жи на 200
м кра ул. Ан дреа По љак и Да -
ни ца Кон стан ти нов би ле су
тре ће на 50 м леђ но, док је
Мар та Кон стан ти нов за у зе ла
исту по зи ци ју у ди сци пли ни
50 м пр сно. Пе тар Ран ко вић
је за слу жио сре бро на 50 м
кра ул и брон зу на 100 м пр -
сно. У тр ка ма на 100 и 50 м
пр сно Стра хи ња Шон дић је
осво јио сре бр ну од но сно брон -
за ну ме да љу.

Про шлог ви кен да је у на шем
гра ду, у ор га ни за ци ји Ва тер -
по ло клу ба Мла дост, одр жан
де ве ти ме мо ри јал ни тур нир
„Ми лен ко Пе тро вић Ме тиљ”,
ко јим су ево ци ра не успо ме -
не на све стра ног спор ти сту,
не ка да шњег пр ва ка Ју го сла -
ви је у пли ва њу, шам пи о на у
три а тло ну и од лич ног ва тер -
по ли сту Ди на ма и Бе че ја.

Уче ство ва ли су де ча ци ро -
ђе ни 2006. и 2007. го ди не, а
по ред до ма ће Мла до сти над -
ме та ли су се и Вој во ди на, Ва -
ље во, зре ња нин ски Про ле тер,
Бо рац из Ба ња лу ке и Но ви
Бе о град.

Иа ко ни је имао ни ка кву по -
моћ од над ле жних ин сти ту -
ци ја, ВК Мла дост је овај тур -
нир ор га ни зо вао на ви со ком
ни воу, а играо се и од ли чан

ва тер по ло. До ма ћи тим, ко ји
пред во ди тре нер Ла зар Па -
на јо то вић, за у зео је че твр то
ме сто. Три јум фо ва ла је еки -
па Ва ље ва, ис пред Вој во ди не
и Но вог Бе о гра да.

У то ку су и над ме та ња на
по кра јин ском ни воу, где Мла -
дост уче ству је са свим се лек -
ци ја ма, а два ти ма су се већ
пла си ра ла у по лу фи на ле Пр -
вен ства Вој во ди не.

Та ко ђе, се ни ор ска еки па се
озбиљ но при пре ма за по че -
так так ми че ња у Дру гој ли ги
Ср би је, ко ја ће стар то ва ти по -
чет ком ју ла. Ову се лек ци ју
пред во ди тре нер Алек сан дар
Ми ло ше вић, а циљ свих у клу -
бу је сте да шан су до би ју мла -
ди игра чи и да кроз озбиљ но
так ми че ње сти чу нео п ход но
ис ку ство.

АК ТИВ НО СТИ ВА ТЕР ПО ЛО КЛУ БА МЛА ДОСТ

СВЕ СЕЛЕКЦИЈЕ У ПОГОНУ

У Вра њу је у су бо ту, 1. ју на,
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
па у ер лиф тин гу, на ко јем се над -
ме та ло пре ко осам де сет ди за -
ча те го ва из два де сет клу бо ва.
КДТ Ди на мо су пред ста вља ли:
Са шка Мла де но вић, Мар ко Шу -
ља, Кри сти на Цвје ти ча нин и
Сте фан Др па.

Са шка Мла де но вић је де би -
то ва ла на овом пр вен ству. На -
сту пи ла је у ап со лут ној ка те -
го ри ји (пре ко 84 кг) у ка дет -
ској кон ку рен ци ји и осво ји ла
пр во ме сто, а про гла ше на је и
за нај ја чу ка дет ки њу на шам -
пи о на ту. У ис тој ста ро сној кон -
ку рен ци ји, у ка те го ри ји до 120
кг, Мар ко Шу ља је та ко ђе осво -
јио злат ну ме да љу. У кон ку -
рен ци ји се ни ор ки до 72 кг

најсјај ни је од ли чи је при па ло
је Кри сти ни Цвје ти ча нин, а ова

сјај на спор тист ки ња про гла ше -
на је и за нај ја чу так ми чарку

на пр вен ству. Код се ни о ра, у
кон ку рен ци ји ди за ча пре ко 120
кг, на сту пио је Сте фан Др па,
ко ји се та ко ђе оки тио злат ном
медаљом.

На овом пр вен ству пред сед -
ник КДТ-а Ди на мо Фи лип Вла -
јић, пр ви пут до са да, имао је
уло гу глав ног су ди је.

На ред ног ви кен да Пан че во
ће би ти до ма ћин Пр вен ства Ср -
би је за се ни ор ке и ве те ран ке у
олим пиј ском ди за њу те го ва.
Ор га ни за то ри так ми че ња су Са -
вез Ср би је за ди за ње те го ва и
КДТ Ди на мо, уз по кро ви тељ -
ство Гра да Пан че ва. Так ми че -
ње ће би ти одр жа но 9. ју на, од
11 са ти, у про сто ри ја ма Крос -
фит клу ба Гво жђар.

Улаз за гле да о це је сло бо дан.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ДИ НА МО ВИ ШАМ ПИ О НИ

Удру же ње свих пен зи о не ра
гра да Пан че ва би ло је овогоди -
шњи до ма ћин „Про лећ них
спорт ских ига ра ју жног
Баната”.

По ред уче сни ка из на шег гра -
да, над ме та ли су се и пен зи о -

не ри из: Ко ви на, Вр шца, Опо -
ва, План ди шта, Бе ле Цр кве и
Ко ва чи це. Овој ма ни фе ста ци -
ји при су ство ва ли су и пр ви љу -
ди са ве за пен зи о не ра Ср би је и
Вој во ди не, као и гра до на чел -
ник Са ша Па влов.

Так ми че ње је одр жа но у че -
ти ри ди сци пли не.

Пр во ме сто у пи ка ду осво -
ји ли су Пан чев ци, у ба ца њу
лоп те у кош и шу ти ра њу пе -
на ла на ма ле го ло ве нај бо ља
је би ла еки па из Ко ва чи це,

док је вршачки тим три јум -
фо вао у ша ху.

На кра ју је пред сед ни ца
Удру же ња свих пен зи о не ра
Пан че ва Де сан ка Зу рић за хва -
ли ла сви ма ко ји су по мо гли да
се ова ма ни фе ста ци ја одр жи.

СПОРТ СКИ СУ СРЕТ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЈУ ЖНОГ БА НА ТА

ДРУ ЖЕ ЊЕ (ИПАК) НАЈ ВА ЖНИ ЈЕ

Ме ђу о кру жно так ми че ње у по -
ли го ни ма, мно го по зна ти је под
на зи вом „Ма ле олим пиј ске
игре”, одр жа но је у ОШ „Ми -
ро слав Ан тић”. Тим по во дом
у на шем гра ду су го сто ва ли
уче ни ци из Бе о гра да, те Сред -
њо ба нат ског и Ју жно бач ког
окру га.

На Ма лим олим пиј ским
игра ма уче ство ва ло је 180 уче -
ни ка и 20 на став ни ка раз ред -
не на ста ве. Све ча ном отва ра -
њу при су ство ва ли су гра до на -
чел ник Пан че ва Са ша Па влов,
пред сед ник Са ве за за школ ски
спорт Пан че ва Ду шан Лу кић,
те пред сед ник и ге не рал ни

секре тар Спорт ског са ве за на -
шег гра да Сло бо дан Би те вић и
Де јан Пе рић. Так ми че ње је
отво ри ла ди рек тор ка ОШ „Ми -
ро слав Ан тић” Дра га на Кр стић.

Уче ни ци од пр вог до тре ћег
раз ре да основ не шко ле над ме -
та ли су се у че ти ри раз ли чи те
ка те го ри је, а Ју жно ба нат ски
округ су пред ста вља ле шко ле
„Ми ро слав Ан тић” и „До си теј
Об ра до вић” (Омо љи ца).

Ђа ци пр вих и дру гих раз ре -
да из обе школ ске уста но ве
осво ји ли су пр ва ме ста и та ко
се пла си ра ли на др жав ни шам -
пи о нат, ко ји ће би ти одр жан
6. ју на у Кра гу јев цу.

ЛЕ ПО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У „МИ КИ НОЈ ШКО ЛИ”

МА ЛЕ ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 17 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–КОЗАРА
субота, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Старчево: БОРАЦ–ВУЛТУРУЛ
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ
све утакмице у недељу, од 17.30

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–ПЕТРОВАРАДИН 24:23
мушкарци

Нови Сад: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО 36:26

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЧСК 0:2
Суботица: БАЧКА 1901 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ 1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА 4:2
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (К) 3:0
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА 1:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„Бр зи воз” по ра жен 
у Пан че ву

„Ди зел ка”
тријумфова ла 
у Су бо ти ци

Ни прет по след ње ко ло тр ке за
бо до ве у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на” ни је до не ло пот -
пу ну ра дост по кло ни ци ма нај -
ва жни је спо ред не ства ри на
све ту у на шем гра ду и око ли -
ни. Пан че вач ки „во зо ви” су и
овог пу та оства ри ли по ло ви -
чан ре зул тат, а мно го ви ше раз -
ло га за за до вољ ство има ју сим -
па ти зе ри „ди зел ке”, ко ја у фи -
ни шу шам пи о на та при ка зу је
из ван ред не пар ти је.

Ди на мо 1945 је на свом те -
ре ну уго стио ЧСК из Че ла ре ва
и пре тр пео је да на е сти по раз.
Го сти, ко ји се гр че ви то бо ре за
оп ста нак у ли ги, као да су ви -
ше же ле ли три јумф у овом ме -
чу. Имао је и „бр зи воз” сво је
при ли ке, али не и до вољ но сре -
ће да се од ма ло број них на ви -
ја ча опро сти с по вољ ним ре -
зул та том: Ди на мо 1945 – ЧСК
0:2 (0:0).

Тре нер до ма ћег ти ма Ду шан
Ђо кић по ве ре ње је по кло нио
еки пи у са ста ву: То мић, Мар -
ко вић, Да шић, Тер зић, Не ду -
чић, Ву ко вић, Бу ла то вић, Ја вор,
Ју ри ша, Кр ко ба бић и Те о фа нов,
а при ли ку су до би ли и Ја ко вље -
вић, Си мо но вић и Ра шић.

По бед ник је од лу чен у фи -
ни шу утак ми це, у по след њих
де се так ми ну та, ка да су го сти
из Че ла ре ва ус пе ли два пу та
да ма ти ра ју гол ма на Ди на ма
1945 и та ко до ђу до бо до ва,

ФУД БАЛ СКА ДЕ ША ВА ЊА ПРО ШЛОГ ВИ КЕН ДА

ЕПИ ЛОГ – ДВА ПУ ТА 0:2

нај ве ро ват ни је, вред них оп -
стан ка у ли ги.

„Бр зи воз” је са да на сед мом
ме сту на пр вен стве ној та бе ли,
а у по след њем ко лу пу ту је у
Бе о чин, где ће од ме ри ти сна ге
с Це мен том.

Фуд ба ле ри пан че вач ке „ди -
зел ке” на ста вља ју да ни жу успе -
хе у фи ни шу се зо не. Мом ци
ко је с клу пе пред во ди тре нер
Не бој ша Пе тро вић вра ти ли су
се уз диг ну тих ру ку с те шког го -
сто ва ња у Су бо ти ци, па су се с
но вим бо до ви ма при бли жи ли
вр ху пр вен стве не та бе ле: Бач -
ка 1901 – Же ле зни чар 0:2 (0:1).

Пред ма лим бро јем гле да ла -
ца на ста ди о ну „Крај сом бор -
ске ка пи је” играо се вр ло добар

фуд бал. С мно го енер ги је, тем -
па, ду е ла, па со ва и про и гра ва -
ња... Има ли су и Су бо ти ча ни
сво је шан се, али је гол ман Же -
ле зни ча ра Бра ни слав Ка та нић
био на ви си ни за дат ка. И ка да
се учи ни ло да ће се пр во по лу -
вре ме за вр ши ти без го ло ва,
усле ди ла је од лич на ак ци ја пан -
че вач ког ти ма. Бо јан Трип ко -
вић је упо слио Ни ко лу Ра ди са -
вље ви ћа, а овај је лоп ту по слао
на пра во ме сто – иза ле ђа гол -
ма на Бач ке 1901.

Још отво ре ни је се игра ло у
дру гом по лу вре ме ну. Су бо ти -
ча ни су за и гра ли агре сив ни је,
же ле ћи да што пре из јед на че,
али од брам бе на ли ни ја „ди зел -
ке” ни је по пу шта ла. У по след -

њим тре ну ци ма су сре та мо жда
и нај бо љи ак тер дер би ја, Ни -
ко ла Ра ди са вље вић, и дру ги
пут је ма ти рао гол ма на до ма -
ћих и та ко по ста вио ко на чан
ре зул тат – 0:2.

„Же ља” је играо у са ста ву:
Ка та нић, Бо жо вић, Трип ко вић,
Ани чић, Та на ско вић, Ра ди са -
вље вић, Ман дић, Шо бат, Ко -
ва че вић, Па вло вић и Ру ња ић,
а шан су су до би ли и Пе тро вић
и Ам бруш.

„Ди зел ка” је са да на ше стом
ме сту, са 45 бо до ва, а у по след -
њем ко лу на свом те ре ну до че -
ку је Цр ве ну зве зду из Но вог
Са да. Утак ми ца се игра у су бо -
ту, 8. ју на, од 17 са ти, на СЦ-у
„Мла дост”.

НИ НА НАЈ БО ЉА
Мно го успе ха про шлог ви кен -
да има ли су и так ми ча ри Џу до
клу ба Пан че во.

На Пр вен ству Ср би је за ста -
ри је пи о ни ре Ни на Ал би ја нић
је осво ји ла нај сјај ни је од лич је.

Ри зни це ме да ља чла но ви 
ЏК-а Пан че во обо га ти ли су и
по сле Пр вен ства Вој во ди не за
по ле тар це и ју ни о ре.

Шам пи о ни по кра ји не по ста -
ли су: Ла зар Ал би ја нић, Ан ђе -
ли ја Рај ко вић, Ми ро слав Ја ко -
во вић и Вук Рај ко вић.

ТРИ ТРО ФЕ ЈА
Пр вен ство Ср би је за ста ри је
пи о ни ре у џу ду одр жа но је у
су бо ту, 1. ју на, у дво ра ни СЦ-а
„Шу ми це” у Бе о гра ду.

ЏК Је дин ство из Ка ча ре ва
уче ство вао је на овом так ми -
че њу с пет бо ра ца, ко ји су оства -
ри ли за па жен успех.

Ан дри ја на Кр те нић је осво -
ји ла нај сјај ни је од лич је, док су
се Мар та Пе шић и Не ма ња
Нишић оки ти ли брон за ним
меда ља ма.

Бо је Је дин ства бра ни ле су и
Алек сан дра Ди ми тров ски и Ни -
ко ли на То шић.

СТРЕ ЛИ ЧАР СТВО
У ор га ни за ци ји Стре ли чар ског
клу ба Ниш, про шлог ви кен да је
у исто и ме ном гра ду одр жан „Куп
ца ра Кон стан ти на”. Ја ку кон ку -
рен ци ју чи ни ли су так ми ча ри
из це ле Ср би је и Бу гар ске, а се -
дам стре ли ча ра СК-а Пан че во
осво ји ло је шест ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је за слу -
жи ли су се ни о ри Ма ри ја Љу -
бин ко вић и Да ни ло Ми о ко вић
у га ђа њу сло же ним лу ком, као
и ста ри ји пи о нир Ла зар Ан дре -
ев у над ме та њу олим пиј ским
лу ком.

Сре бр на од лич ја су осво ји ли
ве те ран Де јан Фор го и ка дет
Сте фан Кља јић (олим пиј ски
лук) и се ни ор Сте фан Жи кић
(сло же ни лук).

На ре гат ној ста зи Цр ве ног је -
зе ра у швај цар ском Лу цер ну у
пе так, 31. ма ја, по че ло је Европ -
ско пр вен ство у ве сла њу, на ко -
јем ре пре зен та ци ја Ср би је на -
сту па са че ти ри чам ца.

У ски фу за ла ке ве сла че уче -
ство вао је и члан ВК-а Та миш
Ми лош Ста но је вић, нај бо љи
ла ки ве слач у Ср би ји. Он је у
кон ку рен ци ји осам на ест нај бо -
љих ски фо ва у Евро пи про бао
да се до мог не фи на ла кроз ква -
ли фи ка ци је. Во љом жре ба Ми -
лош се на са мом по чет ку на -
шао у гру пи с тро ји цом нај бо -
љих, па је шан су за по лу фи на -
ле по тра жио у ре пер са жу, ко ји
је одр жан истог да на... Две ква -
ли фи ка ци о не тр ке у јед ном

дану, у крат ком вре мен ском
ин тер ва лу, би ле су пре ве ли ки
те рет за Ми ло ша, па ни је ус -
пео да се пла си ра у фи на ле.

– Ово так ми че ње би ло је са -
мо про ве ра фор ме пред Свет -

ско пр вен ство у ав гу сту, ка да
ћу про ба ти да се до мог нем
олим пиј ске нор ме за То кио, што
је је дан од ва жни јих ци ље ва то -
ком спорт ске ка ри је ре. С тре -
не ром ћу ана ли зи ра ти тр ке и
про ба ти да у сле де ћем пе ри о ду
ис пра вим уо че не не до стат ке –
про ко мен та ри сао је Ми лош Ста -
но је вић свој на ступ на упра во
за вр ше ном Пр вен ству Евро пе.

У ко нач ном пла сма ну ас 
ВК-а Та миш за у зео је де ве то
ме сто.

ЕВРОП СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ВЕ СЛА ЊУ

МИ ЛОШ НА ДЕ ВЕ ТОМ МЕ СТУ
На Па ли ћу је про шлог
ви кен да одр жа но Пр -
вен ство Ср би је у ул тра -
ма ра то ну на 50 км и у
тр ча њу на 12 и 24 са та,
а Ди на мо су пред ста -
вља ли Ми хал Шу ља и
Сло бо дан Ма рин ков.

Због по вре де ко ле -
на Ми хал је мо рао да
од у ста не по сле шест
са ти тр ча ња. У тр ци
на 50 км, чи ји је старт
био у шест са ти ују -
тру, Сло бо дан Ма рин -
ков, ко ји је пр ви пут

тр чао у овој ди сци пли -
ни, оки тио се сре бр -
ном ме да љом. Што пе -
ри цу је за у ста вио по -
сле три са та, 40 ми ну -
та и 59 се кун ди, а да
је био са мо је да на ест
ми ну та бр жи, ис пу нио
би нор му за Свет ско
пр вен ство.

У Срем ској Ми тро -
ви ци је про шлог ви кен -
да одр жа но Пр вен ство
Ср би је у атле ти ци за
пи о ни ре, на ко ме је
сво је пред став ни ке
имао и АК Ди на мо.

Ма ри ја Мр ке ла је
три јум фо ва ла у тр ци

на 300 м, с но вим лич -
ним ре кор дом (40:64). У
над ме та њу на 600 м осво -
ји ла је сре бро, али је
оства ри ла сво је нај бо ље
вре ме (1,35). Стра хи ња
Стев шић је дру ги сти гао
на циљ у тр ци на 800 м и
по ста вио но ви лич ни ре -
корд (2,04).

На Пр вен ству Ср би је
у Срем ској Ми тро ви ци за -
па же ни су би ли и чла но -
ви АК-а Та миш.

У тр ци на 600 м, иа ко
две го ди не мла ђа од сво -
јих ри вал ки, Са ња Ма рић
је осво ји ла брон за ну ме -
да љу, оства рив ши лич ни
ре корд (1,38:84).

НО ВО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

СЈА ЈАН ДЕ БИ МА РИН КО ВА

На пли вач ком ми тин гу „Ба ња -
лу ка опен” над ме та ле су се и
так ми чар ке ПК-а Спар та из на -
шег гра да Јо ва на Бог да но вић
и Ду ња Сто ев, ко је је пред во -
дио тре нер Не над Јо вић.

Јо ва на Бог да но вић је осво -
ји ла злат ну ме да љу у тр ци на
200 м пр сно у ап со лут ној ка те -
го ри ји, а с вре ме ном 2:31,01
по ста ви ла је лич ни ре корд.

МИТИНГ У БАЊАЛУЦИ

ЗЛАТ НА ЈО ВА НА

Стране припремио

Александар
Живковић

ОГ ЊЕН ШАМ ПИ ОН
СР БИ ЈЕ

На Пр вен ству Ср би је за ста -
ри је пи о ни ре у Беогрaду Џу до
клуб Ди на мо осво јио је дру го
ме сто у укуп ном пла сма ну.

Ог њен Ђу ри шић се оки тио
зла том, Фи лип Фран цуз је за -
слу жио сре бро, а брон зе су за -
ра ди ли Је ле на Сто ја нов ски, Ми -
ли ца Се ку ло вић и Урош Ћу ћа.

Ак тив ни су би ли и по ле тар -
ци, ко ји су се над ме та ли на
Пр вен ству Вој во ди не у Сте па -
но ви ће ву.

Нај вред ни ји тро феј осво јио
је Па вле Ћо сић, а сре бр не ме -
да ље су за ра ди ли: Алек са Ву -
јин, Ан дреј Ни нић, Ма те ја Цр -
њин, Див на Стан ко вић и Алек -
сан дар По по вић. Брон за ма су
се оки ти ли: Ни ко ла Ви до вић,
Па вле Ра ди во је вић, Див на Ми -
ла но вић, Ву ка шин Ста ној ков -
ски, Ђор ђе Ча во шки, Ми лош
Јан и Вик тор Јо ва но вић.

Та ко ђе у Сте па но ви ће ву одр -
жа но је и Пр вен ство Вој во ди -
не за ју ни о ре.

Ан ђе ла Ран ђе ло вић је осво -
ји ла злат ну ме да љу, а Да ни јел
Ма ра вић се оки тио брон зом.



„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Редакција: Синиша Трајковић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи),
013/300-820 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa”
Панчево  и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не
враћају • Рекламације се примају у року од седам дана  • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs •
e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs 

Аранђел Бакурски,
средњошколац:

     – Овог викенда ћу
ићи на два осамнаеста
рођендана код другара.
Такође, треба да учим
биологију, јер морам 
да поправим оцене.

Теодора
Максимовић,
средњошколка:

    – Нажалост, учећи
биологију, историју и
хемију. Надам се 
да ћу се и одморити.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Уметничке школе
  Дођу хитно, иако их не призиваш, сасвим спонтано и оне.

  Зреле године.

  Школа преживљавања.

  Јасан је њен исход у несретним околностима попут ових наших.

  Уметност преживљавања.

  По дефиницији, требало би да је човек уметник узвишен.

  Овај наш је слупан. Ми смо срозани.

  Спремни за мешалицу, реконструкцију и нов почетак.

Полет
    Створен је нов живот. Пупи.

    Иде најпре системска школица, онда школа доживљавања.

    Стварности, каква јесте и каквом бисмо је направили.

    Незаобилазне су маштарије.

    Али и реално упознавање појава и људи.

    И, донекле, себе.

    Прва усхићења, прве победе, прве љубави.

    Полетност игре.

До бола
 Кажу да онај одгоре види све.

 Погледајте га у очи.

 Реците му сами, јер ионако види сам.

 За све сопствене погрешне процене и промашаје.

 Причајте му о свим добрим, али и злим људима које сте срели.

 Ипак, фокусирајте се на себе и своје слабости.

 Своја лудила, свој бес и своје сузе.

 Ништа вам неће помоћи онај одгоре, али искреност према 

 себи је највреднија.

Ања Да ви до вић у 
цен тру па жње

Од лич на ор га ни за ци ја
такми че ња у Пан че ву

Пан че вач ки три а тлон ци су у сил ном
на ле ту. Њи хо ва так ми чар ска се зо на је
у пу ном је ку, па се и ис ку ше ња сме њу ју
као на тра ци. А оно што је за по кло ни ке
овог спор та нај ва жни је – тро фе ји, као
ни про те клих го ди на, не за о би ла зе наш
град.

На Пр вен ству Ср би је у спринт-три а -
тло ну, ко је је одр жа но на Ади Ци ган ли -
ји, ТК Та миш се пред ста вио с три де сет
так ми ча ра свих уз ра сних ка те го ри ја.

Нај у спе шни ја је би ла Ања Да ви до -
вић, ко ја је осво ји ла ти ту лу нај бр же ју -
ни ор ке у Ср би ји. За хва љу ју ћи оства ре -
ном ре зул та ту Ања је по ста ла и ви це -
шам пи он ка др жа ве у ап со лут ној кон -
ку рен ци ји, иза не при ко сно ве не Ви де
Ме дић.

Ве о ма успе шан био је и Ањин брат
Во јин, ко ји је осво јио злат ну ме да љу у
кон ку рен ци ји мла ђих ка де та, а брон за -
ма су се оки ти ли Ива Бо жич ко вић и
Ни ко ла Га ло вић. Ру жи ца Са рић је дру -
га сти гла на циљ у тр ци так ми чар ки
ста ри јих од пе де сет јед не го ди не, док је
Фи лип Ру да ко вић три јум фо вао у гру пи
три а тло на ца од три де сет јед не до че тр -
де сет го ди на.

По ред осва ја ча ме да ља, до бар на -
ступ су има ли и: Алек са Ни ко лић, Слав -
ка Па вло вић, Дра го мир Жив ко вић, Не -
над Вељ ко вић, Озрен, Ог њен и Но вак

Пе ри шић, Сте фан Бир ка, Пе тар Са вић,
Лу ка и Мар ко Гли го рић, Алек са и Ла -
зар Ке жић, Сте фан и Бог дан Је ла ча,
Ана Ко стић, Ми лу тин Јо кић, Га ври ло
Ан тић, Ду шан Лу кић, Игор Со ко лов -
ски и Бог дан Не дељ ко вић, док тр ку
због по вре да ни су за вр ши ли Мар ко
Стан ко вић, Вла ди мир Ко ка нов и Мар -
јан Лу кић.

Већ у не де љу, 2. ју на, на ши три а -
тлон ци би ли су на но вом ве ли ком ис -
ку ше њу, ка ко так ми чар ском, та ко и ор -
га ни за тор ском, али су као и мно го пу -
та до са да „ис пи те” по ло жи ли са чи -
стом де сет ком.

На 26. „Пан че вач ком три а тло ну” уче -
ство ва ло је пре ко сто так ми ча ра, што је
ма ње не го про те клих се зо на, али су на
по се ту ути ца ли ки ша и пра во је се ње

вре ме не ко ли ко да на пре тр ке, што три -
а тлон ци ма ни је по го до ва ло.

У му шкој кон ку рен ци ји по бе дио је
Вла ди мир Дан ко из Но вог Са да, дру ги
је био Ни ко ла Ме дан из бе о град ског
клу ба 11ТРИ, а тре ће ме сто осво јио је
Пе тар Ивач ко вић из Три а тлон клу ба
Та миш.

Пр во ме сто у над ме та њу три а тлон ки
осво ји ла је Ва лен ти на Ву ко вић из Срем -
ске Ми тро ви це, а ви це шам пи он ска ти -
ту ла при па ла је на шој су гра ђан ки Ањи
Да ви до вић. Тре ће ме сто је за у зе ла Ми -
о на Бо шко вић из Срем ске Ми тро ви це.

Као и мно го пу та до са да, ор га ни за -
ци ја „Пан че вач ког три а тло на” би ла је
мак си мал но до бра, а на сам дан тр ке и
вре ме је ишло на ру ку так ми ча ри ма.

А. Живковић

Стефани
Нешковић,
средњошколка:

     – Викенд ћу
провести учећи историју,
као и друге предмете.
Поред тога, ићи ћу 
на два рођендана.

КА РА ТЕ У БА ЊА ЛУ ЦИ

СО ФИ ЈА ТРЕ ЋА НА БАЛ КА НУ
Про шлог ви кен да у Ба ња лу ци је одр жа -
но Пр вен ство Бал ка на у ка ра теу за де цу
до че тр на ест го ди на. Уче ство ва ло је пре -
ко 1.000 мла дих бо ра ца из де сет зе ма ља.

У са ста ву ре пре зен та ци је Ср би је би -
ле су и че ти ри так ми чар ке КК-а Мла -
дост: Са ра Жу нић, Та ра Ђур ђе вић, Со -
фи ја Сте фа но вић и Та ма ра Га ври ло вић.

Нај у спе шни ја је би ла Со фи ја Сте фа -
но вић, ко ја је осво ји ла брон за ну ме да љу
у гру пи де вој чи ца до два на ест го ди на.

Из КК-а Ди на мо у ре пре зен та ци ји
Ср би је би ли су Ан то ни је Ћу ли брк, Бо -
ри сав Је вре мо вић и Ми ли ца Га гић, али
ни су ус пе ли да се оки те ме да ља ма.

Чла но ви КК-а Мла дост има ли су мно -
го успе ха и на тур ни ру у Ру му ни ји, где
су осво ји ли пет од лич ја. Злат не ме да ље
су за ра ди ли Ни ко ле та Јо ва но вић и Мар -
ко Ми лу ти но вић, док је Ми лош Ми лу ти -
но вић осво јио два сребра, а Мар ко Ми лу -
ти но вић брон зу у ка та ма. А. Ж.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЈА БУ ЧАН КЕ НИ СУ УС ПЕ ЛЕ...
Ру ко ме та ши це Ја бу ке има ле су од лич ну
се зо ну у Дру гој ли ги гру па „Се вер”, али
кроз ба раж ду е ле с Пе тро ва ра ди ном ни -
су ус пе ле да се до мог ну ви шег ран га.

У пр вој утак ми ци Пе тро ва ра дин је
сла вио по бе ду од 25:22, а он да је усле -
дио ре ванш... У су бо ту, 1. ју на, у ха ли у
Ја бу ци ни је би ло сло бод ног ме ста. Број -
ни по кло ни ци игре с ле пљи вом лоп том
до шли су да да ју по др шку Ма ри ји Ри -
стић и ње ним дру га ри ца ма ка ко би се
на док на дио „ми нус” од три го ла из пр -
вог ме ча.

У пра вој бра зил ској ат мос фе ри Ја бу -
чан ке су од лич но за по че ле меч. Го ло ви -
ма Ива не Пе шић, На та ше Ми са ље вић
Стан чул и Ма ри је Ри стић по ве ле су с
3:0, а ка да је у 12. ми ну ту Би ља на Зу бић
по го ди ла за 4:1, учи ни ло се да де вој ке
ко је су пред во ди ли Зо ран Јо ва нов ски и
Ми лош Па вић мо гу оства ри ти под виг.

Ипак, у на став ку ме ча Пе тро ва ра дин
се кон со ли до вао, пре у зео кон тро лу над
утак ми цом и пре о кре нуо ре зул тат у сво -
ју ко рист. Но ва на да по ја ви ла се у 56.
ми ну ту, ка да је Ду ња Ми лен ко вић из -

јед на чи ла на 22:22, али све што су до -
ма ће ус пе ле да ура де до кра ја, је сте ми -
ни мал на по бе да од 24:23.

Нај е фи ка сни ја игра чи ца у ре до ви ма
Ја бу ке би ла је Ду ња Ми лен ко вић, ко ја
је чак де вет пу та по го ди ла мре жу ри ва -
ла. Ма ри ја Ри стић је шест пу та би ла
пре ци зна, а Би ља на Зу бић је по сти гла
че ти ри го ла.

По ред њих, игра ле су и: Алек сан дра
Ра ше та, Вла да на Гр гов ски, Ива на Пе -
шић, Са ња Ву чи но вић, Ан ђе ла Др ча,
Сан дра Сто ја нов ски, Ана ста си ја Ми тић,
На та ша Ми са ље вић Стан чул, Ана ста -
зи ја Јам бру шић, Ан ђе ла Цве та нов ски,
Ми ла Ко ро ли ја, Ве сна Жи лев ски и Мар -
ти на Тра ја нов ски.

А. Ж.

ТРИ А ТЛОН КЛУБ ТА МИШ У ЈЕ КУ СЕ ЗО НЕ

ОД ЛИЧ ЈА СТИ ЖУ СА СВИХ СТРА НА


