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Гвоздени пук

» страна 11

Фото-репортажа

Вечни сјај Жисела

» страна 12

Лето у природи
Волети Надел

» страна 26

Фудбал

„Дизелка” полако 

хвата залет…

» страна 27
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ВРЕЛИНАВРЕЛИНА

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.

ПОСКУПЉУЈЕ ГРЕЈАЊЕ

ТОПЛОТНИ УДАР НА ЏЕП
страна 5

ВЕЛИКО ИСТРАЖИВАЊЕ НАШЕГ ЛИСТА

КО ЈЕ СПУСТИО РАМПУ 
НА ПАНЧЕВАЧКОМ МОСТУ

У Јабуци славили
Светог Илију 
и Илинден

Протести због 
тровања животиња
» страна 2

Наранџаста узбуна
због врелог таласа
» страна 3

страна 12

страна 7

Шта се дешава са
преговорима о

увођењу
јединствених

аутобуских линија
између Београда

и нашег града.

ДОС
ИЈЕ

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци 
које сви знају

Они су живе легенде које ходају 
улицама нашег града Стр. 9

Све о ценама различитих начина
грејања: струја, дрва, угаљ, пелет...



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 9. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРОТЕСТ ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Под гре ва ње
пра зног

Као и сва ке го ди не, у по след -
ње два де сет и че ти ри, 5. ав гу -
ста ре ги он се де ли: Хр ват ска
сла ви Дан по бе де и до мо вин -
ске за хвал но сти, Ср би ја жа ли
због уби је них и прог на них, Цр -
на Го ра ша ље пред став ни ке у
Книн на обе ле жа ва ње „Олу је”,
Бо сна и Хер це го ви на, са ма по
се би већ по де ље на, до дат но се
це па...

По жар. И то од спе ци јал не
вр сте – рас пи ру ју ће. Јер, с ко је
год стра не по гле да ли, сва ко
ми сли да има до вољ но ја ко уте -
ме ље ње да се по на ша она ко ка -
ко то чи ни, а опет баш та кво
по на ша ње „па ли” оне дру ге да
им уз вра те, да ба це још ли тар
бен зи на у ва тру. У круг!

Срп ска жал због жр та ва вој -
не ак ци је ко ја је ет нич ки по -
чи сти ла тај део Хр ват ске „на -
го ва ра” Хр ва те да гра ђа не
Ср би је пи та ју о че му су ми сли -
ли док је го рео Ву ко вар и да
још пом пен зи је, уз при су ство
це лог др жав ног вр ха, про сла -
вља ју по бе ду. Бо ра вак цр но гор -
ских иза сла ни ка на цен трал ној
про сла ви и хр ват ско ин си сти -
ра ње на по зи тив ној ве ли чи ни
5. ав гу ста „те ра” срп ске зва нич -
ни ке да ре то рич ки звец ка ју
оруж јем бу са ју ћи се у ју нач ка
пр са. Две од три нај број ни је на -
ци је у Бо сни би ра ју, ло гич но,
сво је ма ти це као је ди не ис -
прав не, а тре ћа се при се ћа соп -
стве них стра да ња у ра то ви ма
де ве де се тих, што сва ког 5. ав -
гу ста од те др жа ве ства ра са др -
жај лон ца ко ји се крч ка ис под
ва тре.

Ре ван ши зам због на ци о на ли -
зма. Стра шна ком би на ци ја, с
по сле ди ца ма ко је су и по сле
два де сет и че ти ри го ди не ту:
ме ђу соб но не ра зу ме ва ње, не у -
ва жа ва ње ста во ва и емо ци ја
оних дру гих, не моћ да се бар
ослу шне ка ко дру ги, тре ћи и
че твр ти ми сле.

Све по гре шно! Кон тра од
исправ ног!

Уз то, пре ко свег тог ло шег
чи ње ња, ли це мер но се на вла -
чи ко стим па три о ти зма и ро -
до љу бља. А ма са во ли пра зне
при че и да јој се под гре ва оно
што јој се сер ви ра – ма ко нор -
ма лан је де ’лад ну сар му!? Не -
у ки ма су за кон де ма го зи, ко ји
не про све ће ни ма нај лак ше ма -
ни пу ли шу. Ми ли на. И иди ла.

Гра ђан ска свест, уре ђе на
дру штва, прав не др жа ве ко је ће
у до ма ћим су до ви ма на ро би ју
сла ти сво је др жа вља не због
рат них зло чи на – не за ми сли -
во. Не у овом кра ју све та.

Пише: Синиша Трајковић

Гнев ни вла сни ци и 
при ја те љи љу би ма ца

Пру жа мо пу ну по др шку
над ле жним др жав ним
орга ни ма у про на ла же њу
по чи ни ла ца кри вич них
дела, ка же власт

На пла тоу ис пред згра де Град ске
упра ве, 4. ав гу ста у под не, оку пи ло се
мно штво Пан чев ки и Пан че ва ца, у
дру штву сво јих кућ них љу би ма ца,
како би про те сто ва ли про тив си сте -
мат ског и ор га ни зо ва ног тро ва ња па -
са и ма ча ка по це лом гра ду, а по нај -
ви ше на Ко те жу 2, ко је не пре ста је
већ ско ро два ме се ца.

Као што је „Пан че вац” пи сао, са ди -
сти су се по чет ком ле та да ли у ак ци -
ју, а ре зул тат то га су ле ше ви ве ћег
бро ја па са и ма ча ка на ме сту ко је је
пред ви ђе но за њи хо во из во ђе ње – на
трав ња ку код До ма вој ске, као и на
трав ња ци ма око стам бе них згра да на
Ко те жу 2.

Ис пу шта ње ду ше

На по лу сат ном про те сту мо гло се чу -
ти ка ко не ко оста вља за тро ва не вир -
шле на ме сти ма за ко ја зна да ће их
кућ ни љу бим ци, и пси и мач ке лу та -
ли це, про на ћи. Не срећ не жи во ти ње,
по што по је ду отров, од ге га ју се не ко -
ли ко де се ти на ме та ра од ме ста зло -
чи на и ту пре ми ну.

Мр тве псе, на чи јим су усти ма би -
ле вид не пе на и крв, мо гу ће је пре -
бро ја ти – за сад се ра ди о не ко ли ко де -
се ти на па са – али не и ма чке, јер се
оне са кри ва ју по не до ступ ним ме сти -
ма, као што су шах то ви и по дру ми ку -
ћа и згра да, пре не го што ис пу сте ду -
шу. У сва ком слу ча ју, ра ди се о
огром ном бро ју мр твих ма ча ка.

На про тест су гнев ни вла сни ци и љу -
би те љи жи во ти ња до шли из два раз ло -
га: пр ви је за јед нич ки зах тев упу ћен
над ле жним ин спек ци ја ма и ин сти ту -
ци ја ма си сте ма да про на ђу и ка зне тро -
ва че, а дру ги је чи по ва ње па са. На и ме,

СТАТИ НА ПУТ УБИЦАМА ЖИВОТИЊА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Предах.

Центар града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

иа ко по сто ји за кон ско ре ше ње и од лу -
ка ло кал них вла сти да се сви пси мо -
ра ју чи по ва ти ка ко би се, по што се по -
ја ве у град ским и при град ским
на се љи ма, зна ло ко им је вла сник – оно
се не по шту је. То је до ве ло до то га да
штен це, али и од ра сле псе, љу ди, ко ји
су их др жа ли у ста но ви ма и ку ћа ма,
ма сов но на пу шта ју и из ба цу ју на улице.

Си сте мат ско тро ва ње нај за сту пље -
ни је је на Ко те жу 2, што би мо гло да
зна чи, али на рав но и не мо ра, да је
не ко из тог на се ља, ко очи глед но има
пси хич ке про бле ме и ве о ма раз ви је -
ну мр жњу пре ма жи во ти ња ма, по чи -
ни лац ових не де ла. Уко ли ко се овај
про блем убр зо не ре ши, мо гло би да
до ђе и до пра ве ка та стро фе: отро ва на
хра на ба ца на је тик уз де чи ја игра ли -
шта! Са да је по чи ни лац по чео да „ша -
ра”, па се на вир шле са смр то но сним
са стој ци ма мо же на и ћи у свим де ло -
ви ма ве ли ког пан че вач ког на се ља.

Је дан од го вор ни ка из нео је сво је
ми шље ње да „Зо о хи ги је на”, у чи јем
је опи су по сла и бри га о пси ма лу та -
ли ца ма, ни је аде кват но ре а го ва ла по -
во дом ових слу ча је ва тро ва ња и тра -
жио од упра ве гра да да јој опре де ле
ви ше нов ца. Ње гов зах тев био је и да
се фор ми ра „по ли ци ја за жи во ти ње”,
што су оку пље ни гла сно по здра ви ли.

На кра ју про те ста, вла сни ци па са и
ма ча ка тра жи ли су да се пот пи ше пе -
ти ци ја ко ја би са др жа ла зах те ве упу -
ће не град ској вла сти, а на ја ви ли су и
да ће се оку пља ти на овај на чин све
док се про бле ми не ре ше, а по чи ни -
лац не ухва ти и ка зни.

Ре ак ци ја вла сти

Град ска власт бр зо је ре а го ва ла већ
су тра дан, у по не де љак, 5. ав гу ста, са -
оп ште њем за ме ди је. У ње му се ка же:

„Град Пан че во – гра до на чел ник
Пан че ва, Са ша Па влов, и Град ско ве -
ће гра да Пан че ва, по во дом слу ча ја
тро ва ња улич них па са, упу ћу ју јав -
ни апел и нај о штри је осу ђу ју ова кво
кри вич но де ло ва ње, ко је је по тре сло
јав ност и гра ђа не Пан че ва и пру жа -
ју пу ну по др шку над ле жним др жав -
ним ор га ни ма у про на ла же њу по чи -
ни ла ца кри вич них де ла тро ва ња,

уби ја ња и сва ког об ли ка зло ста вља -
ња жи во ти ња.

Не сме мо до зво ли ти ова кве не га -
тив не по ја ве у на шем гра ду и мо ра мо
их јав но осу ди ти и учи ни ти све да се
ова кве кри ми нал не рад ње за у ста ве,
ка ко у сми слу пре вен тив ног де ло ва -
ња, та ко и у ак тив ном и ефи ка сном
ре ша ва њу, уко ли ко се до го де. Град
Пан че во је при мер дру штве но-од го -
вор ног гра да у овој обла сти, град ко ји
ра ди на по ди за њу дру штве не све сти
и бри ге о жи во ти ња ма, и због то га ова -
кав ужа сан чин мо ра би ти нај о штри -
је осу ђен и мо ра би ти по сла та по ру ка
сви ма да во ли мо жи во ти ње, бри не мо
о њи ма и да тре ба да им по ма же мо”.

Ком плек сан про блем

Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу -
бим ци” по здра ви ло је ре ак ци ју град -
ске вла сти. Иван Ку ра јов, пред сед ник
„Љу би ма ца”, ка же да је нео п ход но да
др жав ни ор га ни, а пре све га по ли ци -
ја, од ре а гу ју у скла ду са сво јим над -
ле жно сти ма и да по дроб но ис тра же
цео слу чај и про на ђу по чи ни о це ових
кри вич них де ла.

– Исто та ко, по зи ва мо све су гра -
ђа не да при ја ве сум њи ве ак тив но сти
ко је мо гу до ве сти до при во ђе ња тро -
ва ча ко ји угро жа ва ју здра вље љу ди
и жи во ти ња, али их и мо ли мо да се

уз др же од пла си ра ња не про ве ре них
или зло на мер них ин фор ма ци ја о то -
ме ка ко је тро ва ње „ор га ни зо ва но”
или „на ре ђе но” с би ло ког ни воа др -
жав не упра ве. Под се ћа мо да је про -
блем на пу ште них жи во ти ња из у зет -
но ком плек сан и за то га не тре ба
по сма тра ти са мо из угла про бле ма
ко је на пу ште ни пси и мач ке мо гу
иза зва ти у јав ном про сто ру, што је
че сто слу чај на дру штве ним мре жа -
ма у по след ње вре ме. Исто та ко, не -
мо гу ће је оче ки ва ти да се сви гра ђа -
ни са гла се са свим про пи си ма и
про гра ми ма ко је спро во ди Град ска
упра ва или не ки дру ги др жав ни
орган, али се ва же ћих про пи са сви
мо ра мо при др жа ва ти – ре као је
Кура јов.

Он до да је да је про грам ко ји се при -
ме њу је у на шем гра ду на пра вљен на
осно ву пре по ру ка ре ле вант них свет -
ских ор га ни за ци ја и да под ра зу ме ва
да се од ре ђе ни број жи во ти ња вра ћа
на јав не по вр ши не на кон три ја же, сте -
ри ли за ци је, чи по ва ња и вак ци на ци је.

– На свим гра ђа ни ма је да се пре -
ма не а гре сив ним жи во ти ња ма по на -
ша ју ху ма но и да по ку ша мо да их
ин те гри ше мо у сре ди ну у ко јој сви
за јед но жи ви мо. Сви они ко ји бри ну
о њи ма мо ра ју се по тру ди ти да на
што бо љи на чин у све ово укљу че
сво је ком ши је, при ја те ље, де цу, чак
и оне ко ји не во ле жи во ти ње, или их
се пла ше, ка ко би про грам био и
остао одр жив. Исто та ко, на сви ма
на ма је да при ја вљу је мо оне ко ји из -
ба ци ју жи во ти ње, ко ји их му че и зло -
ста вља ју, ако оче ку је мо да их има
ма ње агре сив них или да их бу де ма -
ње на ули ца ма гра да. Др жав ни ор га -
ни, са дру ге стра не, ду жни су да
спро во де за кон ске про пи се и да вр -
ше ри го ро зни ју кон тро лу вла снич -
ких кућ них љу би ма ца, на ро чи то у
по гле ду обе ле жа ва ња, вак ци на ци је и
усло ва њи хо вог др жа ња – по ру чио је
Ку ра јов.

Да под се ти мо: пр во је на слу ча је ве
уби ја ња па са и ма ча ка ре а го ва ло Дру -
штво за за шти ту животиња и при ро де

„Еко ли бри јум”, ко је је пре не што ви -
ше од ме сец да на под не ло кри вич ну
при ја ву про тив Н. Н. ли ца због тро ва -
ња жи во ти ња, а Основ но јав но ту жи -
ла штво про сле ди ло ју је по ли ци ји ка -
ко би био утвр ђен иден ти тет
по чи ни ла ца. „Љу бим ци” су по том по -
зва ли све ко ји има ју би ло ка ква са -
зна ња, уз га ран то ва ну ано ним ност, у
ве зи с тро ва њем на пу ште них и вла -
снич ких жи во ти ња да им ин фор ма -
ци је до ста ве пу тем дру штве них мре -
жа или имеј ла ljubimci@gmail.com.

Јав ност оче ку је де таљ ну ис тра гу по -
ли ци је и дру гих над ле жних ор га на, јер
су угро же ни и јав на без бед ност грађана
и здра вље љу ди и жи во ти ња и по чи -
ње но је не ко ли ко кри вич них де ла.

С. Трај ко вић

Могло би да дође и до праве катастрофе: отрована храна бацана је тик уз дечија игралишта!

МИ ШЉЕ ЊЕ ВЕ ТЕ РИ НА РА

Алек сан дар Жи вуљ, ве те ри нар спе ци ја ли ста за за ра зне и па ра зит ске бо -

ле сти у Ве те ри нар ско-спе ци ја ли стич ком ин сти ту ту Пан че во, ка же да су

не ки ле ше ви об ду ко ва ни у ла бо ра то ри ји ВСИ Пан че во под сум њом на

тро ва ње. Он до да је:

– По про ме на ма би се мо гло по сум ња ти да су у пи та њу ро ден ти ци ди –

отро ви за па цо ве и ми ше ве, но то ипак зах те ва мно го озбиљ ни ју ана ли -

зу. Ро ден ти цид се уно си пре ко ди ге стив ног трак та – опа сан је за љу де

ако га по је ду. Ап сорп ци ја пре ко ко же ни је пут де ло ва ња, али због мо гућ -

но сти спон та ног уно ше ња, ру ке се мо ра ју за шти ти ти. Ме ђу тим, и дру ги,

мно го ја чи, отро ви мо гу да ти сли ку кр ва ре ња у ди ге стив ном трак ту, па

се не мо же са си гур но шћу твр ди ти да је то са мо ро ден ти цид. У сва ком

слу ча ју, је сте отров но за љу де.

Са вет: пре вен тив но, вла сни ци тре ба да во де ра чу на да пас ни шта не

је де у шет њи и по пар ко ви ма, већ са мо у свом ам би јен ту (у дво ри шту,

ста ну). Ако се сум ња да су пас или мач ка уне ли отров, гра ђа ни тре ба да

се обра те ве те ри на ру, а у слу ча ју да у око ли ни има и оста та ка за тро ва не

хра не, ва жно је, уз опрез и ме ре за шти те ру ку, по не ти и њих.
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Овако је лепше
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ДА ВА О ЦИ КР ВИ

Тран сфу зи о мо бил
код „Гре ја ња”

Цр ве ни крст Пан че во, у
сарад њи са За во дом за
трансфу зи ју кр ви Вој во ди -
не, ор га ни зо ва ће у по не де -
љак, 12. аву ста, од 9 до 12
са ти, ак ци ју до бро вољ ног
да ва ња кр ви ис пред ЈКП-а
„Гре ја ње” у ули ци Ца ра
Душа на.

Гра ђа ни Пан че ва и за по -
сле ни у „Гре ја њу” има ће
при ли ку да крв да ју у тран -
сфу зи о мо би лу – на мен ском
во зи лу за да ва ње кр ви. Ово
во зи ло, ко је је на те ре ну од
ју ла, по се ду је че ти ри сто -
ли це за да ва о це, опре мље -
но је нај са вре ме ни јом опре -
мом и пру жа сву по треб ну
удоб ност.

Осим у по не де љак, крв
мо же те да ти и на ре дов ним
град ским ак ци ја ма у Цр ве -
ном кр сту, сва ке сре де од 9
до 12 са ти. Из За во да за
тран сфу зи ју апе лу ју на гра -
ђа не да се у што ве ћем бро -
ју ода зо ву овим ак ци ја ма,
бу ду ћи да су у лет њем пе -
ри о ду не ста ши це кр ви че -
ста по ја ва. Д. К.

ОП ШТA БОЛ НИ ЦA

Сти гао но ви
ви део-га стро скоп

Кра јем про шле не де ље на
Oдељење за ен до ско пи ју Оп -
ште бол ни це Пан че во сти -
гао је но ви ви део-га стро -
скоп, вре дан пре ко 2 ми ли -
о на ди на ра. Га стро скоп је
до ни ра ла Ко мер ци јал на бан -
ка, а поводом овог поклона
ди рек тор бол ни це, др Сло -
бо дан Ову ка, каже:

– Га стро скоп је у на шој
бол ни ци био „хро нич на бољ -
ка”: има ли смо са мо је дан
ко ји је ви ше био у ква ру не -
го што је ра дио. Овај апарат,
иначе, пред ста вља злат ни
стан дард за ди јаг но сти ку
обо ље ња јед ња ка и же лу ца.
Уз но ву опре му, има мо и
мо гућ ност об у хва та ве ћег
бро ја па ци је на та и њи хо вог
пра во вре ме ног ле че ња – ис -
та као је Ову ка.

На ста ром га стро ско пу
пре гле да но је и по 15 па -
ци је на та днев но, а на го ди -
шњем ни воу и по 2.000 љу -
ди. Са да ће, бу ду ћи да ће
се га стро ско пи ја ра ди ти на
оба апа ра та, ди јаг но сти ка
би ти бр жа, те ће се сма -
њити и ли сте че ка ња на
преглед. Д. К.

ОБРТ ПО СЛЕ ТРА ГЕ ДИ ЈЕ НА СТА РОМ ТА МИ ШУ

Син ни је убио оца

Угро же ни хро нич ни
бо ле сни ци, де ца,
стари и труд ни це

Нај ви ше днев не тем пе ра ту ре
ће се на ред них да на, све до сре -
де, 14. ав гу ста, у це лој Ср би ји
кре та ти од 34 до 38 сте пе ни
Цел зи ју са, па ће на ни воу це ле
др жа ве на сна зи би ти на ран џа -
сти ме те о а ларм, ко ји ука зу је на
опа сну вре мен ску си ту а ци ју –
упо зо ра ва ју из Ре пу блич ког хи -
дро ме те о ро ло шког за во да.

У РХМЗ-у об ја шња ва ју да се
тем пе ра ту ра из над 35 сте пе ни
сма тра опа сном, на ро чи то ка -
да тра је не ко ли ко уза стоп них
да на, као што ће то са да би ти
слу чај.

– Нај у гро же ни ји су хро нич -
ни бо ле сни ци, ли ца под те ра -
пи јом, труд ни це, де ца, ста ри и
ме те о ро па те. Вре мен ска си ту -
а ци ја не ће по го до ва ти ни жи -
во ти ња ма. Ве ли ке вру ћи не не -
рет ко ути чу на по ја ву шум ских
или дру гих по жа ра, а мо гу оте -
жа ти снаб де ва ње елек трич ном
енер ги јом и про у зро ко ва ти про -
бле ме у са о бра ћа ју – на во ди се
у са оп ште њу РХМЗ-а.

Ва жни са ве ти

У Ин сти ту ту за јав но здра вље
Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић

Ба тут” ка жу да здра вим осо ба -
ма то пло вре ме не би тре ба ло
да иза зо ве те го бе, из у зев су -
бјек тив ног осе ћа ја не при јат но -
сти.

Струч ња ци из „Ба ту та” са ве -
ту ју да стал но рас хла ђу је те свој
дом и да одр жа ва те соб ну тем -
пе ра ту ру ис под 32 сте пе на то -
ком да на, од но сно ис под 24
сте пе на то ком но ћи. Из бе га -
вај те на пор не фи зич ке ак тив -
но сти, а ако мо ра те да их оба -
вља те, чи ни те то у то ку нај -
хлад ни јег де ла да на – из ме ђу

4 и 7 са ти ују тру. Не оста вљај -
те де цу и жи во ти ње у пар ки ра -
ним во зи ли ма. Пре ула ска у
во зи ло ко је је ста ја ло на сун -
цу, отво ри те про зо ре и вра та.

Рас хла ђуј те те ло и хи дри рај -
те ор га ни зам. Ту ши рај те се мла -
ком во дом не ко ли ко пу та на
дан. Мо же те да при ме њу је те и
хлад не обло ге и куп ке за сто -
па ла. Ре дов но уно си те теч ност,
пре све га во ду, без об зи ра на
евен ту ал но од су ство осе ћа ја же -
ђи. Из бе га вај те на пит ке ко ји
са др же ал ко хол, ко фе ин и ше -
ћер. Узи мај те ма ње, а че шће
обро ке. Не пре по ру чу је се те -
шка ви со ко ка ло рич на хра на.

Шта ако вам по зли

Ако пи је те ле ко ве, про ве ри те с
ле ка ром да ли они ути чу на
тер мо ре гу ла ци ју. За тра жи те ме -
ди цин ски са вет ако па ти те од
не ког хро нич ног обо ље ња или

Резултати обдукције тела
Миленка С. (56), за ко га се у
по чет ку ми сли ло да је 6. ав гу -
ста умро као жр тва по ро дич -
ног на си ља, и да га је усмр тио
ње гов син Не бој ша (33),
показали су да је пре ми нуо
услед инфаркта срца.

Под се ћа мо, Ми лен ко и Не -
бој ша су се нај пре у по не де -
љак уве че, 5.ав гу ста, око 22
са та, по сва ђа ли, на кон че га
је њи хов вер бал ни су коб пре -
ра стао у ту чу. У јед ном тре -
нут ку, Не бој ша је гур нуо оца,
због че га је он пао. С об зи -

ром на то да је био ср ча ни
бо ле сник, та да му је по зли -
ло, па су дру ги чла но ви по -
ро ди це по зва ли Хит ну по моћ
и по ли ци ју.

Ми лен ко је био у те шком
ста њу, због че га је еки па Хит -
не по мо ћи ко ја је ин тер ве ни -
са ла од лу чи ла да га од мах пре -
ве зе у Оп шту бол ни цу. Ме ђу -
тим, на пу ту до те здрав стве не
уста но ве, он је пре ми нуо. 

У по чет ку је из гле да ло као
да се то де си ло због по вре да
ко је је за до био ка да га је син
гур нуо. Због то га је не ко ли ко

са ти ка сни је по ли ци ја, по на -
ло гу ту жи о ца, при ве ла ње го -
вог си на Не бој шу и од ре ди ла
му дво днев ни при твор. У среду
је Никола С. због сумње да је
извршио кривично дело наси-
ље у породици на штету сада
покојног М. С, у среду уз кри-
вичну пријаву спроведен на
саслушање у Основно јавно ту-
жилаштво у Панчеву.
На жа лост, ово ни је је ди ни до -
га ђај због ко га се Пан че во ових
да на спо ми ња ло у цр ним хро -
ни ка ма. Ми ни стар ство уну тра -
шњих по сло ва Ср би је је 2. ав -

гу ста са оп шти ло да су при пад -
ни ци пан че вач ке по ли ци је
ухап си ли С. М. (1966) из око -
ли не Опо ва због по сто ја ња осно -
ва сум ње да је из вр шио кри -
вич на де ла на си ље у по ро ди ци
и иза зи ва ње оп ште опа сно сти.
Он се сум њи чи да је пре тио
бив шој парт нер ки, као и да је
за па лио ау то мо бил у ње ном
дво ри шту. Због то га му је од -
ре ђе но 48-ча сов но за др жа ва -
ње у при тво ру, а по ис те ку ће
уз кри вич ну при ја ву би ти при -
ве ден над ле жном ту жи ла штву
у Пан че ву. М.Г.

УПО ЗО РЕ ЊА ИЗ РХМЗ-а И „БА ТУ ТА”

ВРЕ ЛИ ТА ЛАС – ПАНЧЕВО НА РАН ЏА СТО

ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Вода свуда
добра за купање

Ку па ли шта на Та ми шу (у Пан -
че ву, Ја бу ци и Гло го њу), на Ду -
на ву (Бе ла сте на, ле во и де сно
од шпи ца), на По ња ви ци (у
Омо љи ци и Ба нат ском Бре стов -
цу), као и ку па ли шта у Ива но -
ву и на је зе ру у Ка ча ре ву, мо гу
да се ко ри сте за ку па ње и ре -
кре а ци ју, пи ше у тре ћем ово -
го ди шњем из ве шта ју о ис пи -
ти ва њу ква ли те та по вр шин ских
во да, ко је су 31. ју ла спро ве ли
струч ња ци За во да за јав но здра -
вље у Пан че ву.

Они су утвр ди ли да во да у
Та ми шу спа да у 3. кла су, што
значи да ни је опасна за људ -
ско здра вље, ако се ко ри сти са -
мо за ку па ње. Исте класе је,
односно исте особине, има и
во да у Ду на ву.

Ис пи ти ва њем узо ра ка во де
из По ња ви це утвр ђе но је да и
она мо же без стра ха да се ко -
ри сти за ку па ње и спортску
ре кре а ци ју.

У нај бо љем ста њу је во да на
је зе ру у Ка ча ре ву, јер је, на кон
ис пи ти ва ња узор ка узе тог на
том ме сту, утвр ђе но да спа да у
дру гу кла су. М. Г.

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

исто вре ме но узи ма те ви ше раз -
ли чи тих ле ко ва.

По тра жи те по моћ ако осе -
ћа те вр то гла ви цу, сла бост, уз -
не ми ре ност, ин тен зив ну жеђ
или има те гла во бо љу. Пре ђи те
у охла ђен про стор што је пре
мо гу ће и из ме ри те те ле сну тем -
пе ра ту ру. По пиј те не ко ли ко гу -
тља ја во де или воћ ног со ка соб -
не тем пе ра ту ре. Обра ти те се
ле ка ру ако осе ти те не у о би ча -
је не симп то ме или ако симп -
то ми ду го тра ју. Ако код осо бе
ко јој по зли при ме ти те то плу,
су ву ко жу и/или бун ца ње, по -
ја ву гр че ва и/или не све сти цу,
од но сно гу би так све сти, од мах
по зо ви те Хит ну по моћ. Док че -
ка те да стиг не ме ди цин ска еки -
па, по ку шај те да чо ве ка рас -
хла ди те хлад ним обло га ма, дај -
те му да пи је теч ност и осло -
бо ди те га ви шка оде ће.

Д. Ко жан

„ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ”

„ЈУ група” и
„Нервозни поштар”

Једанаести „Екс-Ју рок фест”
биће одржан предстојећег
викенда на старчевачком Тргу
неолита, уз бесплатан улаз за
све посетиоце.

Прво вече, у суботу, 10. авгу-
ста, отвориће у 21 сат крагује-
вачки састав „Веселе осамде-
сете”, а сат касније наступиће
једна од првих рок група која
је направила микс урбане и
народне музике на један шаљив
начин. Реч је о сарајевском бен-
ду „Нервозни поштар”, који ће
предводити оригинални вокал-
ни солиста, Нуки, уз препoзнат-
љиве веселе нумере као што су
„Циркус Колорадо” и „Нова
година”.

Сутрадан, у недељу, 11. авгу -
ста, у исто време, свираће пан -
че вачки састав „Синдром”, по -
след њи победник фестивала
акустичне гитаре „Гашини
акор ди”. Завесу на овогодишњу
мани фестацију спустиће ле -
ген дарна „ЈУ група” и сасвим
је извесно да ће бројна публи -
ка, заједно са браћом Јелић,
хорски певати хитове „Чудна
шума”, „Морнар”, „Црни
лептир”... Ј. Ф.

ДО ДАТ НИ БРО ЈЕ ВИ ХИТ НЕ ПО МО ЋИ

Пан че вач ка Слу жба хит не по мо ћи има ла је ових да на про -

блем са бро јем 194: те ле фон у Хит ној се ни је огла ша вао, иа -

ко су гра ђа ни ко ји су зва ли има ли сиг нал да те ле фон зво ни.

Над ле жни су оба ве ште ни и квар би тре ба ло да је от кло њен.

Уко ли ко се слич на си ту а ци ја по но ви, Хит ну по моћ мо же -

те до би ти и на бројеве 345-369 и 062 80 48 573.



Ди ја на Бу ди са вље вић, Aустријанка из Ин збру ка, ко ја
се 1919. го ди не до се ли ла у За греб на кон уда је за Ср би -
на Ју ли ја Бу ди са вље ви ћа, за слу жна је за јед ну од нај ве -
ћих ху ма ни тар них ак ци ја Дру гог свет ског ра та. За че -
ти ри го ди не она је, пре ма до ступ ним по да ци ма, из ло -
го ра НДХ спа си ла ви ше од 10.000 де це. Ди ја ни на при -
ча по ка зу је да је са рад ња мо гу ћа без об зи ра на иде о ло -
шке гра ни це и ре ли ги је. Уко ли ко је то мо гу ће у вре ме -
ну ра та и мр жње, он да је мо гу ће да ра ди мо за јед но и у
ми ру. Уко ли ко ми од лу чи мо да од Ди ја не на пра ви мо
хе ро и ну и при мер ка ко би тре ба ло да се по на ша мо јед -
ни пре ма дру ги ма, про ме на је мо гу ћа. Ме ђу тим, жи ве -
ће мо у све ту мр жње и су ко ба до кле год су у цен тру па -
жње они ко ји ху шка ју на рат. Чуд но је, али сви по ли -
тич ки си сте ми де це ни ја ма су по ку ша ва ли да не ги ра ју
Ди ја ну и њен рад. Без об зи ра на иде о ло ги ју, сви ко ји су
има ли не ка кву по ли тич ку моћ, ни су хте ли да јој ода ју
по част.
(Ау стриј ски пу бли ци ста Вил хелм Ку ес, BBC, 02. август)

* * *
Не ки од зах те ва опо зи ци је, што се ти че из бор них усло -
ва, мо жда и бу ду ис пу ње ни, али про блем је лош из бор -
ни ам би јент. Јер, нај ве ћи део то га не зах те ва пре го во -
ре. Не мо же да се пре го ва ра о то ме да ли ће Ре гу ла тор -
но те ло за елек трон ске ме ди је (РЕМ) да по сту па по за -
ко ну и по шту је за кон. Не мо же да се пре го ва ра да ли ће
Ра дио те ле ви зи ја Ср би је (РТС) у свом ин фор ма тив ном
про гра му по што ва ти за кон. Из бо ри се ов де до би ја ју
пре из бор ног да на и за то упо зо ра вам на лош из бор ни
ам би јент. 
(Со ци о лог Зо ран Га ври ло вић, DW, 3. ав густ)

* * *
У вре ме ко му ни зма ни су мо гли да се „об ра ђу ју” жи ви
по ли ти ча ри са њи хо вим ли ко ви ма. Тек де ве де се тих
би ла је при ли ка да сли кам жи ве љу де, и по сле тих ка -
ри ка ту ра не ма апе ла ци је, то је њи хо ва пре су да и та ко
ће оста ти за у век. До жи ве ће суд би ну као Хи тлер и Му -
со ли ни. Не ве ро ват не глу по сти де ша ва ју се сва ког да на,
од Скуп шти не, отва ра ња већ отво ре них пу те ва, пе ва ју -
ћих фон та на, до та бло и да, и по не кад од у ста нем од
пре ко мер не глу по сти, јер то ни јед на ка ри ка ту ра не мо -
же да об у хва ти. На ка ри ка ту ра ма се све вр ти у истом
кру гу, исте фа це и исте глу по сти. Ко ме ни шта ни је ја -
сно по сле ово га, то ме по мо ћи не ма.
(Ка ри ка ту ри ста Пре драг Ко рак сић Ко ракс, „Под рињ -
ске”, 2. ав густ)

* * *

* * *
Не раз два јам еко ном ско си ро ма штво од мо рал ног и
ду хов ног. Та мо где не ма мо ра ла и ети ке, те шко да се
мо же го во ри ти о успе шном и про спе ри тет ном дру -
штву. Јед на од ве ли ких опа сно сти по срп ско дру штво
је сте епи де ми ја про ста клу ка и при ми ти ви зма. Ри ја ли -
ти про гра ми ко ји се да но ноћ но при ка зу ју на нај гле да -
ни јим те ле ви зи ја ма са на ци о нал ним фре квен ци ја ма
оби лу ју реч ни ком ко ји се са сто ји од најг ну сни јих псов -
ки и од сце на отво ре не пор но гра фи је. То по ста је обра -
зац сва ко днев ног по на ша ња. На рав но, ри ја ли ти ја има
и дру где, али је код нас та вр ста про гра ма по ста ла до -
ми нант на, по ста ла је на чин жи во та, на чин по на ша ња,
пре но си се као за ра зна бо лест.
(Пи сац Фи лип Да вид, „По бје да”, 4. ав густ)

* * *
У тре нут ку у ко ме је свет по стао мно го бо ље ме сто за
жи вот, ка да је пао Бер лин ски зид, кре ну ли су ра то ви
на на шим про сто ри ма и ди гли су се зи до ви. Од два
гра да, два Бер ли на, на стао је је дан Бер лин, а од јед не
др жа ве је ов де на ста ло се дам др жа ва. Ми у ре ги о ну у
су шти ни не ма мо ко му ни ка ци ју од ра то ва. Ком по зи то -
ри из Бе о гра да не ма ју пој ма шта ра де њи хо ве ко ле ге
из При шти не. Ком по зи то ри из За гре ба не зна ју шта
ра де њи хо ве ко ле ге у Ско пљу. Да кле, на ма је би ла иде -
ја да по зо ве мо те љу де да се срет ну и упо зна ју, да има -
ју мо гућ ност да бу ду пред ста вље ни, не са мо на ло кал -
ној или на ци о нал ној сце ни, не го и на ре ги о нал ној и
европ ској сце ни, да се по кре не ди ја лог ме ђу тим љу -
ди ма. Ми слим да су про дук ци ја, па и сам жи вот бо љи
уко ли ко смо за јед но. Ми слим да сви љу ди, на ро чи то
они ко ји се ба ве јав ним по слом, не чим што је ви дљи -
во, као што је умет ност, има ју од го вор ност да не што
ура де за дру штво у ко ме жи ве или ода кле до ла зе. Стра -
шно мно го је по треб но да се љу ди по ве жу. Ап со лут но
сам ан ти на ци о на ли ста. Би ло ми је ва жно да по ве же мо
му зи ча ре, Ал бан це са Ко со ва и из Ср би је, да по ка же -
мо да они не са мо да мо гу да сви ра ју до бро за јед но не -
го да мо гу да бу ду и при ја те љи. Исто та ко и Хр ва ти, и
Бо шња ци, и Сло вен ци, и Ма ке дон ци. Сви за јед но. За
ме не је то вр ло јед но став на и ја сна по ру ка да мо же мо
да бу де мо за јед но, да то за јед ни штво има нај ди рект -
ни је по сле ди це по ква ли тет ан сам бла. Чак ми слим да
не мо же мо ни шта вр хун ско да по стиг не мо уко ли ко не
са ра ђу је мо са дру ги ма.
(Умет нич ки во ди тељ и ди ри гент „No Borders Orche-
stra”, Пре мил Пе тро вић, „Сло бод на Евро па”, 5. ав густ)
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КОНЦЕПТ

Са на ци ја згра де
Музе ја по де ље на 
у три фа зе

Кон ку ри са ће се за
сред ства за про је кат
„Смарт Пан че во
2020”

Чла но ви ло кал не вла де са ста -
ли су се 7. ав гу ста ка ко би об -
ра ди ли 13 та ча ка днев ног ре -
да. Пред њи ма су би ли пла но -
ви и про гра ми уста но ва кул ту -
ре, из ме не фи нан сиј ских пла -
но ва, рас ки ди уго во ра...

Сед ни цу је во дио гра до на -
чел ник Са ша Па влов.

Кри ло по кри ло

Нај пре је би ло ре чи о Про јек -
ту јав но-при ват ног парт нер -
ства без еле ме на та кон це си је
за фи нан си ра ње, из град њу и
одр жа ва ње ло кал не пут не ин -
фра струк ту ре на те ри то ри ји
града Пан че ва са јав ним пла -
ћа њем. Тим за ре а ли за ци ју
про јек та, у са рад њи с кон сул -
тан том, до ста вио је овај акт
ко ми си ји Вла де Ср би је, ко ја
је да ла по зи тив но ми шље ње о
ње му. Пред мет са да иде пред
од бор ни ке Скуп шти не гра да,
а по том ће би ти иза бран нај -
бо љи по ну ђач (по гле да ти
оквир).

Не ма ња Ро тар, већ ник за ду -
жен за кул ту ру, го во рио је о
про гра ми ма ра да и фи нан сиј -
ским пла но ви ма две град ске и
јед не се о ске уста но ве кул ту ре
за 2020. Го во ре ћи о На род ном
му зе ју, ис та као је да су у то ку
раз го во ри о ула га њи ма.

– Тре ба ло је да ове го ди не
поч не са на ци ја згра де Му зе ја,
али до шло је до про ме не пла на

ре а ли за ци је, па ће кре ну ти 2020.
Са на ци ја је по де ље на у три фа -
зе, а оче ку је мо да ће мо по сти -
ћи до го вор око сред ста ва с Ми -
ни стар ством за кул ту ру, јер по -
др шку По кра јин ске вла де већ
има мо. Ра ди ће се кри ло по кри -
ло, ди на ми ка ра до ва за ви си од
ко ли чи не нов ца ко ју обез бе ди -
мо, а укуп на про це ње на вред -
ност са на ци је је 300 ми ли о на
ди на ра – ре као је Ро тар.

У Исто риј ском ар хи ву већ
го ди на ма не ма до вољ но про -
сто ра за од ла га ње гра ђе. У на -
ја ви је по ди за ње мон та жно-де -
мон та жног објек та у дво ри шту
Уста но ве, где би се пре ме стио
кан це ла риј ски про стор, ко ји би
он да по слу жио за де по но ва ње
исто риј ске гра ђе. У До му кул -
ту ре „3. ок то бар” из Ба нат ског
Но вог Се ла, до шло је до про -
ме не ди рек то ра. По Ро та ро вим
ре чи ма, ду го го ди шњи ди рек -
тор Со рин Бо ља нац, по сле ве -
ли ких успе ха у ра ду и од лич -
ног во ђе ња уста но ве, по ма ло
се за си тио овог по сла, па је ње -
го во ме сто за у зео Бо јан Бо ља -
нац, чи ји је ен ту зи ја зам са да
на ис пи ту.

Фи нан сиј ски из ве штај ЈП-а
„ГСА” за 2018. го ди ну ка же да
је пред у зе ће оства ри ло по слов -
ни при ход у из но су од
96.537.000 и рас ход од
91.666.000 ди на ра. Све је про -
те кло по пла ну, осим у ве зи с
ин ве сти ци јом у Ули ци Све то -
за ра Ми ле ти ћа, ко ја је пре ба -
че на за ову го ди ну због не ре -
ше них имо вин ских од но са.

Ино ва ци о ни ка па ци те ти

Усво јен је пред лог за кључ ка у
ве зи с уче ство ва њем Пан че ва
на Јав ном кон кур су за до де лу
бес по врат них сред ста ва у окви -
ру про гра ма по др шке по ди за -
њу ино ва ци о них ка па ци те та је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на
те ри то ри ји Ср би је, ми ни стра
без порт фе ља, за ду же ног за ино -
ва ци је и тех но ло шки раз вој – 

с пред ло гом про јек та „Смарт
Пан че во 2020”. Те ма је пра ће -
ње ква ли те та ва зду ха у гра ду
на ви ше ло ка ци ја, а тра же ни
из нос је 7.623.000 ди на ра.

Већ ник Зо ран Гр ба из ве стио
је ко ле ги ни це и ко ле ге о то ме
ка ко је – на кон што је пра во -
вре ме но спро ве ден пр ви и дру -
ги круг ли ци та ци је др жав ног
по љо при вред ног зе мљи шта, а
95 од сто зе мље да то у за куп –
кон ста то ва но да се узур пи ра на
по вр ши на од 1,4 хек та ра на ла -
зи на те ри то ри ји ка та стар ске
оп шти не Ба нат ско Но во Се ло,
па ће усе ви би ти ски ну ти с тог
пла ца. У скла ду с тим, по треб -
но је рас пи са ти јав ни по зив за
ком бај не ре за ски да ње усе ва,
као и за скла ди шта ре и от куп.

Не знат но су из ме ње ни фи -
нан сиј ски пла но ви ме сних за -
јед ни ца Гло гоњ, До ло во и Те -
сла за ову го ди ну, што је у скла -
ду с ре ба лан сом град ског бу -
џе та и ра ди се о уса гла ша ва њу
с њим. Из вр ше не су пре на ме -
не сред ста ва.

Спо ра зум но с про јек тан ти -
ма, би ће рас ки нут уго вор о из -
ра ди тех нич ке до ку мен та ци је
за по тре бе из град ње „Ци кло
мо те ла” на СРЦ „Стре ли ште”,
а јед но стра но уго вор о из ра ди
глав ног про јек та ре кон струк -
ци је објек та „Цр ве ни ма га цин”.
Пр ви обје кат ни је у скла ду с
план ском до ку мен та ци јом, па
је по кре ну та ини ци ја ти ва за
из ме ну пла на ге не рал не ре гу -
ла ци је Стре ли шта. Уз то, из -
ме њен је За кон о ста но ва њу. О
„Цр ве ном ма га ци ну” је још
2010. го ди не по че ло да се про -
јек тант ски раз ми шља, а у ме -
ђу вре ме ну се што шта про ме -
ни ло у план ској до ку мен та ци -
ји гра да, др жав ној за кон ској
ре гу ла ти ви и кон цеп ци ји це ле
при че. Из ме на про јект ног за -
дат ка ни је мо гу ћа, па се с по -
слом ста ло.

Бу џе том гра да не пла ни ра ју
се сред ства за ове на ме не.

НА ГЛО ГОЊ СКОМ ГРО БЉУ

За вр ше ни објек ти вред ни 14,5 ми ли о на
У Гло го њу је од 5. ав гу ста у
упо тре би ка пе ла на се о ском
гро бљу. Вред ност ра до ва, ко ји
су тра ја ли две го ди не, из но си
14,5 ми ли о на ди на ра, по вр ши -
на објек та је 190 ме та ра ква -
драт них, а ин ве сти тор је Град
Пан че во.

Град ска ме на џер ка, Ма ја
Вит ман, об и шла је ка пе лу да
се уве ри у ква ли тет из ве де них
ра до ва. Из ја ви ла је:

– Обје кат је на пра вљен на
осно ву ка но на СПЦ-а. По ред
ка пе ле из гра ђен је и пра те ћи
по моћ ни обје кат са над стре -
шни цом. Бу џет ме ста за сле -
де ћу го ди ну од но си ће се на
по бољ ша ње пут не ин фра струк -
ту ре и ка на ли за ци о не мре же,
као и уре ђе ња школ ског
просто ра.

Слав ко Јо ва нов ски, пред сед -
ник Са ве та МЗ-а Гло гоњ, за -
хва лио је Гра ду Пан че ву и ре -
као да ће овај обје кат мно го
зна чи ти по ро ди ца ма пре ми ну -
лих, јер отва ра мо гућ ност да
се цео об ред оба ви на јед ном
ме сту, па ви ше не ће би ти ду -
гих по вор ки кроз се ло.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

АР ХИ ВИ РА ЊЕ ГРА ЂЕ И ЈАВ НИ ПО ЗИ ВИ

Утврђено је да је у Банатском Новом Селу узурпирано 1,4 хектара

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ПА ВЛОВ: УСКО РО 65 КИ ЛО МЕ ТА РА 

НО ВИХ ПУ ТЕ ВА

О про јек ту јав но-при ват ног парт нер ства за фи нан си ра ње,

из град њу и одр жа ва ње ло кал не пут не ин фра струк ту ре на

те ри то ри ји Пан че ва, на сед ни ци Ве ћа гра до на чел ник Са ша

Па влов ре као је да је ве о ма оби ман, а да је ње го ва су шти -

на у то ме што мо ра да се раз ми шља о ин ве сти то ри ма ко ји

су већ до шли и тек до ла зе у наш град. До дао је:

– Стра ни ин ве сти тор је по слао пи смо о на ме ра ма, а пла -

ни ра на ула га ња, ка ко у фи нан сиј ском сми слу, та ко и у по -

гле ду отва ра ња рад них ме ста, ду пло су ве ћа од оних у ЗФ-у

(ZF), у се вер ној ин ду стриј ској зо ни. То ће до ве сти до по ве -

ћа не мо бил но сти, кре та ња гра ђа на, а и ве ћег ко ри шће ња

пут не ин фра струк ту ре, ка да се ра ди о ин ве сти то ри ма. Да би

се по ве ћа ла кон ку рент ност гра да, по треб но је у ве о ма крат -

ком ро ку ура ди ти озбиљ ну ду жи ну ули ца – око 65 ки ло ме -

та ра ло кал них пу те ва. Вред ност те ин ве сти ци је је око пет

ми ли јар ди ди на ра. По сле ана ли зе, за кљу чи ли смо да је при -

ме на За ко на о јав но-при ват ном парт нер ству и кон це си ја ма

нај бо љи мо дел ре ша ва ња си ту а ци је у Пан че ву: у крат ком

ро ку до би ће мо не што вред но и нео п ход но, што ће мо от пла -

ћи ва ти у ду гом ро ку.

Саша Павлов за говорницом Скупштине града
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Нај ску пље гре ја ње 
на струј не ко тло ве

Ста бил не це не огре ва

ЈКП „Гре ја ње” је про шле не де ље на -
ја ви ло по ску пље ње цен трал ног гре ја -
ња за 6,2 од сто, та ко да ће Пан чев ци
за гре ја ње ква драт ног ме тра стам бе -
ног про сто ра убу ду ће из два ја ти 109,97
ди на ра, уме сто до са да шњих 103,55.
Ово зна чи да ће гре ја ње про сеч ног
ста на ве ли чи не 60 ква дра та ко шта ти
6.594 ди на ра. На го ди шњем ни воу то
је 79. 000 ди на ра, што је по вољ но, у
по ре ђе њу са це на ма за дру ге ви до ве
гре ја ња.

Нај ни же тро шко ве гре ја ња и ове
зи ме има ће до ма ћин ства ко ја ко ри -
сте др ва, и то она нај јеф ти ни ја, ко ји -
ма ће за греј ну се зо ну би ти по треб но
око 39.000 ди на ра. Нај ску пље ће опет
про ћи они ко ји ко ри сте стру ју за ко -
тло ве и греј на те ла за ета жно гре ја ње
– њих ће се зо на ко шта ти око 150.000
ди на ра.

Још ма ло, па као Бе о град

Тре нут но је још увек ис пла ти во и гре -
ја ње на при род ни гас и, у про се ку,
оно из но си око 42.000 ди на ра го ди -
шње за стан од 60 ква дра та. У од но су
на гас, не што су ви ши тро шко ви гре -
ја ња на угаљ (од 48.000 до 51.000 ди -
на ра за исту ква дра ту ру), по том сле -
ди гре ја ње на стру ју, под усло вом да
се ТА пећ укљу чу је са мо но ћу (око
50.000 ди на ра). Пу ње ње пе ћи, ма кар
и на са мо два са та да њу, цех по ве ћа ва

РУ СКЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Га сно тур бин ска опре ма у ТЕ ТО-у

ВЕ ЛИ КА МА ТУ РА

Ис пит на је зи ци ма
нацио нал них за јед ни ца

Про шле не де ље одр жан је са ста -
нак пред став ни ка По кра јин ског
се кре та ри ја та 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, За во -
да за вред но ва ње ква ли те та обра -
зо ва ња и вас пи та ња и Цен тра за
оси гу ра ње ква ли те та обра зо ва ња.
Раз го ва ра ло се о обра зо ва њу уче -
ни ка на је зи ци ма на ци о нал них
ма њи на и, пре ма ре чи ма зва нич -
ни ка, обра зов ни си стем Ре пу бли -
ке Ср би је већ ду ги низ го ди на при -
ме њу је нај ви ше стан дар де ка да је
реч о обра зо ва њу на ци о нал них
зајед ни ца.

На ја вље но је да ће и ове го ди не
За вод за вред но ва ње ква ли те та
обра зо ва ња и вас пи та ња – у са -
рад њи с По кра јин ским се кре та -
ри ја том 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 и Пе да го -
шким за во дом Вој во ди не – ор га -
ни зо ва ти обу ку на став ни ка за
приме ну оп штих стан дар да по -
стиг ну ћа за крај оп штег сред њег
и сред ње струч ног обра зо ва ња и
вас пи та ња за пред мет Ма тер њи
је зик и књи жев ност. Обу ка је на -
ме ње на свим на став ни ци ма ко ји
преда ју овај пред мет и на ста ву
из во де на је зи ци ма на ци о нал них
за јед ни ца с те ри то ри је АП Вој во -
ди не.и би ће одр жа на 29. ав гу ста
у Но вом Са ду.

Би ло је ре чи и о бу ду ћој ве ли -
кој ма ту ри. Да под се ти мо, од ове
школ ске го ди не, ђа ци тро го ди -
шњих сме ро ва сред њих струч них
шко ла по ла га ће за вр шни ис пит
по но вом мо де лу, сто га је до го во -
ре но да се у на ред ном пе ри о ду
ин те зи ви ра рад на ре а ли за ци ји
про јек та др жав не ма ту ре – по се -
бан ак це нат ста вљен је на по ла га -
ње ма ту ре на је зи ци ма на ци о нал -
них за јед ни ца.

АГЕН ЦИЈ СКО 
ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Услу га по сло дав ци ма
Вла да Ре пу бли ке Ср би је по сла ла
је на скуп штин ско усва ја ње Пред -
лог за ко на о аген циј ском за по -
шља ва њу ко ји на нов на чин ре гу -
ли ше из најм љи ва ње рад ни ка. Уво -
ди се огра ни че ње бро ја за по сле -
них на од ре ђе но вре ме ко је мо же
да има једaн по сло да вац – мо ра
да бу де ма њи од 10 од сто од укуп -
ног бро ја за по сле них. По сло дав -
ци ма се но вим од ред ба ма да је мо -
гућ ност да ово огра ни че ње за о би -
ђу за по шља ва њем рад ни ка пре ко
аген ци ја. На и ме, за њих огра ни -
че ња не по сто је.

По ре ђе ња ра ди, у Европ ској уни -
ји удео аген циј ских рад ни ка у
укуп ном бро ју за по сле них из но си
у про се ку 1,6 од сто, док је у Не -
мач кој 2,2 одсто.

Про шле не де ље, у Тер мо е лек тра ни-
то пла ни Пан че во, за вр ше но је по ста -
вља ње две га сне тур би не (ГТУ-65) и
ге не ра то ра. Реч је о про из во ди ма ита -
ли јан ске фир ме „Ан сал до енер ги ја”
ко ја је у Пан че во до пре мље на по мор -
ским пу тем, од лу ке у Ђе но ви до лу ке
у Кон стан ци у Ру му ни ји, а ода тле да -
ље Ду на вом до на шег гра да.

– Из бор је пао на га сно тур бин ска
по стро је ња ита ли јан ског про из во ђа -
ча, јер су ефи ка сна и по у зда на. Ис ку -
ства гру пе „Га зпром енер го хол динг”
при ко ри шће њу та квих тур би на у елек -
тра на ма у Ру си ји ве о ма су по зи тив на.
Ко е фи ци јент ко ри сног деј ства угра -
ђе не опре ме елек тра не са ком би нова -
ним ци клу сом пар не и га сних тур би -
на пре ма ши ће 50 од сто – ре као је тим
по во дом ди рек тор „Га зпром енер го -
хол динг Сер биа ТЕ-ТО Пан че во д.о.о.”,
Алек сан дар Вар нав ски. Пре ма ње -
говим ре чи ма, у на ред ном пе ри о ду
би ће ис по ру че на два ко тла-ути ли за -
то ра, пар не тур би не и ге не ра тор пар -
не тур би не.

Да под се ти мо, про ле тос је зва нич но
по че ла из град ња Тер мо е лек тра не-то -
пла не Пан че во, елек трич не сна ге око
200 ме га ва та, и реч је о пр вом про -

јекту гру пе „Га зпром енер го хол динг”,
ко ји се ре а ли зу је ван гра ни ца Ру ске
Фе де ра ци је. Ујед но, ово ће би ти пр ва
у ни зу пар но-га сних елек тра на у Ср -
би ји – пре ма на ја ва ма ми ни стра Ан -
ти ћа, пла ни ра се из град ња најма ње
четири енер гет ска ком плек са овог ти -
па. Ка да је реч о ТЕ ТО-у у на шем гра -
ду, про из ве де на то плот на енер ги ја би -
ће усме ре на на за до во ље ње по тре ба
Ра фи не ри је наф те Пан че во, док ће се
елек трич на енер ги ја пла си ра ти на енер -
гет ском тр жи шту Ср би је и дру гих зе -
ма ља бал кан ског ре ги о на.

Про је кат из град ње Тер мо е лек тра -
не-то пла не Пан че во за јед нич ким
снага ма ре а ли зу ју гру па „Га зпром
енер го хол динг” и ком па ни ја „НИС”.

На осно ву ре зул та та спро ве де не тен -
дер ске про це ду ре, за из во ђа ча ра до -
ва на из град њи пар но-га сног енер -
гет ског по стро је ња, по прин ци пу
„кључ у ру ке”, иза бра на је ки не ска
ком па ни ја „Шан гај елек трик груп”.
Вре ди ис та ћи да пар но-га сна енер -
гет ска по стро је ња има ју зна чај не
економ ске и еко ло шке пред но сти у
од но су на тра ди ци о нал ну опре му на
па ру и угаљ. На и ме, у по ре ђе њу са
тра ди ци о нал ним енер гет ским по -
стро је њи ма, ко ја у Ср би ји ра де на
мр ки угаљ, њи хо во функ ци о ни са ње
не до во ди до фор ми ра ња ви ше тон -
ског от па да у ви ду пе пе ла, ни ти до
еми си је чвр стих ма те ри ја и сум пор -
них ок си да у ат мос фе ру.

ПРО СЕЧ НА ЦЕ НА ГРЕ ЈА ЊА ЗА СЕ ЗО НУ 2019/2020

ТОПЛОТНИ УДАР НА ЏЕП

на око 70.000 ди на ра. За ни мљи во је
да је ова кав вид гре ја ња јеф ти ни ји од
да љин ског гре ја ња у Бе о гра ду. Вла -
сни ци про сеч ног ста на од 60 ква дра -
та у пре сто ни ци го ди шње пла ћа ју око
100.000 ди на ра по греј ној се зо ни.

Це не огре ва се у од но су на про шлу
го ди ну ни су бит ни је ме ња ле, али ће
за ни јан су ма ње па ра, су де ћи пре ма
тре нут ним це нов ни ци ма на тр жи шту,
из два ја ти они гра ђа ни ко ји се гре ју
на пе лет или про пан-бу тан, ко ји су
не што јеф ти ни ји не го ла не.

Др во нај по пу лар ни је

Гре ја ње на чвр ста го ри ва и да ље је
нај ра спро стра ње ни је у пан че вач ким
на се љи ма. Це па ни це бу кве, хра ста
или ба гре ма др же на сто ва ри шти ма
про шло го ди шњу це ну, од 4.500 до
9.900 ди на ра по ку би ку. Са угљем је
слич на си ту а ци ја, нај јеф ти ни ји је
си ро ви лиг нит, чи ја је про сеч на це -
на 7.500 ди на ра за то ну, за тим су -
ше ни 13.800, а нај ску пљи али и нај -
ква ли тет ни ји је сте мр ки угаљ, ко ји

у про се ку ко шта 16.500 ди на ра по
то ни.

Ка да је реч о тро шко ви ма гра ја ња
на пе лет, ве ли ку уло гу игра чи ње ни -
ца ка да је ку пљен и ког је ква ли те та.
Гра ђа ни су се про те клих греј них се -
зо на жа ли ли на лош ква ли тет, а про -
блем пред ста вља то што се он уво зи
не кон тро ли са но, без аде кват них про -
це ду ра и кон тро ле ква ли те та. У Србији

има око 70 про из во ђа ча дрв ног пе ле -
та, од ко јих тек де се так има од го ва -
ра ју ће европ ске сер ти фи ка те, и њи -
хов про из вод је, пре ма ре чи ма ко ри -
сни ка, вр хун ског ква ли те та. На рав -
но, и це на је ве ћа – од 190 евра, па
чак до 210 евра по то ни, а оби чан је
из ме ђу 160 и 180 евра. За за гре ва ње
60 ква дра та то ком се зо не, по треб не
су че ти ри то не овог енер ген та.

ЛЕ ТИ ЈЕ ЈЕФ ТИ НИ ЈЕ

По вољ ни ја це на ни је је ди на ко рист на бав ке огре ва, на ро чи то др ве та, то -

ком ле та – по сто је бар још три до бра раз ло га за то. Струч ња ци ка жу да

огрев но др во тре ба ку по ва ти у пе ри о ду од апри ла до ју на ка ко би се оста -

ви ло вре ме да се др во про су ши до по чет ка греј не се зо не.

Су во др во бо ље го ри и да је ве ће ко ли чи не то плот не енер ги је и са мим

тим се тро ши ма ње огре ва. Ис тра жи ва ња Шу мар ског фа кул те та из Бе о -

гра да по ка зу ју да до ма ћин ства ко ја ко ри сте су во и про су ше но др во по тр о -

ше мно го ма ње др ве та за греј ну се зо ну – из ме ђу 16 и 21 од сто ма ње за

исту греј ну по вр ши ну, не го да су ко ри сти ли си ро во др во. Вре ди ис та ћи да

си ро во др во, док го ри, от пу шта ве ћу ко ли чи ну па ре ко ја иза зи ва ко ро зи ју

на греј ним уре ђа ји ма, те они мно го бр же стра да ју.

ГАС НЕ ЋЕ ПО СКУ ПЕ ТИ

По кра јин ски се кре тар за енер -

ге ти ку, гра ђе ви нар ство и са о бра -

ћај, Не над Гр бић, из ја вио је

про шле не де ље да, упр кос по сто -

ја њу број них по те шко ћа у обла сти

ди стри бу ци је при род ног га са, у

пред сто је ћој греј ној се зо ни не ће

до ћи до про ме не це не га са, те ће

она из но си ти ак ту ел них 40 ди на -

ра. Он је је ис та као да Вој во ђа ни

тре ба да уло же труд да од ре ђе -

ним ме ра ма са мо стал но уште де и

уна пре де греј ни по тен ци јал у сво -

јим стам бе ним је ди ни ца ма.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

MADE IN SERBIA

Најбољи
бицикл
на свету

Tим сту де на та са Елек тро тех нич ког
фа кул те та у Бе о гра ду ово го ди шњи је
по бед ник пре сти жног ме ђу на род ног
сту дент ског так ми че ња у обла сти ино -
ва тив них и енер гет ски ефи ка сних ре -
ше ња. Њи хов про је кат би ци кла на
елек трич ни по гон оце њен је као нај -
бо љи на све ту.

Ове го ди не, ор га ни за то ри су пред
уче сни ке ста ви ли иза зов кон стру и са -
ња елек тро по го на за би цикл и до дат -
но их мо ти ви са ли, да сво је из у ме уса -
вр ше до крај њих гра ни ца, нов ча ним
на гра да ма у вред но сти од 10.000, 5.000,
3.000 и 1.000 до ла ра. Вре ди ис та ћи да
су на ши сту ден ти на пра ви ли про то -
тип уре ђа ја ко ји спа ја ба те ри ју с мо -
то ром би ци кла у ла бо ра то ри ји за ди -
ги тал но упра вља ње и елек трич на во -
зи ла на свом Фа кул те ту.

У фи на лу, су пар ни ци сту де на та из
Ср би је би ли су из раз ли чи тих кра је -
ва све та – од Ин ди је, пре ко Ује ди ње -
них Арап ских Еми ра та, до Тај ва на.
Од де сет фи на ли ста, је ди но је наш
тим успе шно про шао свих 15 те сто ва
без ка зне них по е на, а срп ско ре ше ње
по ка за ло се као нај бо ље – по стиг ну та
је енер гет ска ефи ка сност од чак 98,7
по сто.

Пројекат изградње
Термоелектране-топлане
заједнички реализују 
група „Газпром
енергохолдинг” и „НИС”.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Де цу од ма ле на тре ба учи ти
то ме ко ли ко је бри га о ко жи
ва жна, уз на гла сак да је то
ула га ње не са мо у есте ти ку
већ и у здра вље. Све што ура -
ди мо, или не ура ди мо, да нас
оста ви ће траг. Он мо жда не -
ће би ти ви дљив од мах, али за
не ко ли ко го ди на си гур но хоће.

У два де се тим го ди на ма на -
ша ко жа је пра ва фа бри ка
ко ла ге на, али већ у три де се -
тим мо ра мо са ми да под стак -
не мо њен рад. За то је ва жно
ра но по че ти не гу и усво ји ти

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

Не га ли ца у 
два де се тим

Ограде

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Сва ке го ди не, у ав гу сту и сеп -

тем бру, ве ли ки број осо ба су о -

ча ва се са не при јат ним симп -

то ми ма алер ги је на ам бро зи ју,

као што су ки ја ње, свраб но са

и очи ју, цу ре ње из но са, ка -

шаљ... У те жим слу ча је ви ма,

уди са ње по ле на ам бро зи је мо -

же иза зва ти чак и аст ма тич ни

на пад.

Ова јед но го ди шња ко ров ска биљ ка мо же да про из ве де чак и до

ми ли јар ду че сти ца по ле на, а сре ди ном ав гу ста је у свом пу ном цва -

ту. Вру ћи на, вла га и ве тар до при но се ши ре њу по ле на, ко ји мо же пу -

то ва ти и пре ко 50 км. Нај ве ћа кон цен тра ци ја по ле на ам бро зи је у ва -

зду ху је у пе ри о ду од 10 до 16 са ти.

Ако сте алер гич ни на ам бро зи ју, пре по чет ка ње ног цве та ња, поч -

ни те са пре вен тив ном те ра пи јом ко ју ће вам пре пи са ти ле кар. Овај

при род ни на пи так би ће вам и од ли чан са ве зник у бор би про тив не -

же ље них симп то ма.

Ис це ди те би стар сок од све жег ли шћа и ко ре на це ле ра. Си пај те

сок у те глу и до дај те исто то ли ко ме да. Сме су до бро про ме шај те др -

ве ном или пла стич ном ка ши ком. Те глу др жи те до бро за тво ре ну у

фри жи де ру, нај ду же не де љу да на. Овај сок са ме дом пи је се три пу -

та днев но: узи ма се по јед на ка ши ка по ла са та пре је ла. Пиј те га сва -

ко днев но, то ком це ле се зо не цве та ња ам бро зи је (у пе ри о ду од ју ла

до кра ја сеп тем бра). Овај на род ни ру ски лек од лич но чи сти ор га ни -

зам и де ло тво ран је и за дру ге вр сте алер ги ја.

Ру ски лек 
за ам бро зи ју

не ка пра ви ла ко ја ће успо -
ри ти ста ре ње. Нај ва жни је је
да се у кре вет не иде пр ља -
вог ли ца, би ло да је реч о
шмин ки или не чи сто ћи од
зно ја, пра ши не и ду ва на. У
за ви сно сти од ти па ко же, мо -
же те ко ри сти ти бла ге са пу -
не или пе не за мла ду или ак -
но зну ко жу. По же љан је то -
ник за ба лан си ра ње pH вред -
но сти ко же или пак онај за
чи шће ње ак но зне ко же. На -
кон чи шће ња ли ца, на су ву
ко жу на но си се днев на или
ноћ на кре ма. Оба ве зно је да
днев на кре ма са др жи УВ за -
шти ту, док ноћ на тре ба да
бу де хи дра тант на или на ме -
ње на ле че њу ак ни. Пи линг
тре ба ра ди ти јед ном у де се -
так да на, ка ко би се про чи -
сти ле по ре и да би се ски нуо
из у мр ли слој ће ли ја.

За бо ра ви те на сун ча ње, јер
ко жа пам ти и у на до ла зе ћим
го ди на ма мо же до ћи до по ја -
ве фле ка или пре вре ме ног
ста ре ња ко же – фо то ста ре ња.
Ис хра на је из у зет но ва жна,
не са мо за ко жу већ и за це -
ло куп но здра вље. Млеч ни
про из во ди, ше ће ри, за си ће не
ма сти и га зи ра на пи ћа нај по -
губ ни ји су за ко жу. Из бе га -
вај те и пу ше ње, јер због ње га
ће ли је ко же оста ју без ки се о -
ни ка, па ће вам ли це из -
гледати си во, а по ре ће би ти
запу ше не.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко од нас је
до ше сте го ди не свог жи во та
до био од сво јих ро ди те ља, вас -
пи та ча, тре не ра... по ста вље -
не огра де ко је тре ба да нас
шти те од свих ово зе маљ ских
не при ли ка. Као де ца „упи ја -
мо свет”, жељ ни да са зна мо
све о све му и да то и раз у ме -
мо. Но зна ње ко је сти че мо,
ни је без гра нич -
но: сва ко од
нас мо же да
про ши ру је сво -
је ви ди ке са мо
до ви си не огра -
да ко је су по -
ста ви ли „нај ва -
жни ји” љу ди у
на шим жи во -
ти ма.

Ако не ком
де те ту бу ду „са -
гра ђе не” огра де од бо дљи ка -
ве жи це, уз стал но по на вља -
ње да је глу по, смо та но и не -
спо соб но, да од ње га ни шта
не ће по ста ти – тач но та ко и
бу де. Ка ко та кво де те мо же
зна ти да иза ње го вих огра да
по сто ји је дан дру га чи ји свет?
По је ди ни ро ди те љи се баш
по тру де, па свом че ду на пра -
ве пре див не огра де с ми ри -
сним ру жа ма пу за ви ца ма и
де бе лом изо ла ци јом ка спољ -
ном све ту. Ту уну тра се сва
пра ви ла до бра зна ју: де те са -
мо тре ба да бу де по слу шно,
да учи и по ста не оно што му
ма ма и та та ка жу. Ако има
же љу да сли ка или сви ра ви -
о ли ну, не ма про бле ма – та -
кве не по жељ но сти се се ку у

ко ре ну. Ићи ута ба ном ста зом
и до ка за ном про фе си јом сво -
јих ро ди те ља је ди ни је пра ви
пут. Не ка де ца, на њи хо ву сре -
ћу, до би ју огра де одр жа ва не
на ви си ни ко ја не за кла ња по -
глед. Она има ју при ви ле ги ју
да би ра ју и кре и ра ју свој жи -
вот. Ако се на свом пу ту по -
вре де (а не во ље нас уче лек -
ци ја ма), уста ну и про ба ју по -
но во, уз охра бре ње од ра слих.

Уко ли ко сте по ми сли ли да
са да зна те „ко је крив” за то
што се не ма, не зна, па ти,
бри не... да су вам ро ди те љи
кри ви (по ста ви ли су огра де),
по гре ши ли сте! Ра ди ли су нај -
бо ље што су зна ли. Да су зна -
ли бо ље, ура ди ли би бо ље, да
су мо гли да ви де пре ко иви -
ца сво јих огра да, не би вам
их по ста вља ли. Не ки љу ди
жи ве у све ту љу ба ви, до бр о -
те, бла го ста ња – са мо за то
што су та ко иза бра ли. Иза -
шли су из зо не ком фо ра, раз -

дво ји ли огра -
де и би ли
спрем ни да
ура де не што
д р у  г а  ч и  ј е .
Огра де ко је
има мо за кла -
ња ју нам по -
глед: не ви ди -
мо све мо гућ -
но сти, про ла -
зе да ни у то ме
да ра ди мо увек

исто, а оче ку је мо дру га чи је
ре зул та те, но ја сно је да то
ни је мо гу ће. У зо ни ком фо ра
је то пло, ушу шка но, ма ло пле -
сни во и уста ја ло, али по зна -
то, и за то се осе ћа мо не при -
јат но ка да са мо по ми сли мо
на дру га чи је окру же ње. Про -
блем ви ди мо као пре пре ку, а
тре ба да нам бу де иза зов.

Про ме на на ста је са из ла -
ском из зо не ком фо ра и по -
чи ње са мо пре о кре том ми сли
из „ја не мо гу” у „ја мо гу, са мо
још не знам ка ко”! Страх од
успе ха је јак ко ли ко и страх
од не у спе ха. Ако по но ви мо се -
би да је страх са мо ми сао, мно -
го лак ше, бр же и успе шни је
раз ми че мо огра де. А ван њих
по чи ње истин ски жи вот.

У по след њих не ко ли ко де це -
ни ја те то ви ра ње је по ста ло то -
ли ко по пу лар но да је го то во
не мо гу ће да ме ђу при ја те љи -
ма или по зна ни ци ма не ма те
бар јед ну осо бу ко ја је не ки део
свог те ла пре тво ри ла у сли кар -
ско плат но. Кроз сво ју исто ри -
ју ду гу ско ро ко ли ко и са мо
чо ве чан ство, те то ва жа је би ла
раз ли чи то до жи вља ва на, а не -
рет ко и за бра њи ва на. Но, ни -
ка да ни је има ла ве ћу по пу лар -
ност не го што је то са да слу чај.

Ве ро ва ли или не, те то ви ра -
ње је да нас ше сти по ре ду рас -
ту ћи би знис на све ту! Ско ро
по ло ви на по пу ла ци је из ме ђу
18 и 35 го ди на (око 60 ми ли о -
на љу ди), ба рем се јед ном ис -
те то ви ра ла. Ме ђу тим, по сто ји
и дру га стра на ме да ље: ско ро
сва ка че твр та осо ба из те гру пе
се због тог чи на – по ка ја ла.

Ако ре ши те да се те то ви ра те,
раз ми сли те два пут: но ву те то -
ва жу мо же те до би ти за пет на -
е стак ми ну та (ако је ма ња) или
за не ко ли ко са ти, а ка ја ње мо -
же тра ја ти да ле ко ду же – по -
не кад и цео жи вот. При том је
сли ка ко ја ни је ис па ла она ко
ка ко сте ви за ми сли ли за пра во
нај ма ње од свих по тен ци јал -
них за ла. Здрав стве ни ри зи ци
су оно што вам за пра во мо же
на пра ви ти па као од жи во та.

При про це су те то ви ра ња,
иглом из tattoo ма ши не, ко жа
мо же би ти убо де на од 50 до
3.000 пу та у ми ну ти. То ком те
ин тер вен ци је, око 70% те то ви -
ра них кр ва ри, а сит не ра ни це
ко је ства ра игла за пра во су ула -
зна вра та за број не ин фек тив не
бо ле сти. Ствар до дат но ком пли -
ку је то што је те то ви ра ње у ве -
ћи ни зе ма ља не до вољ но за кон -
ски ре гу ли са но, па по сто је ши -
ро ке мо гућ но сти за ма ни пу ла -
ци је и зло у по тре бе, пре све га, у
сми слу ко ри шће ња не сте рил -
ног ма те ри ја ла и при бо ра.

Слу чај Па ме ле Ан дер сон

Не сте ри лан при бор и игле за
те то ва жу мо гу пре не ти ин фек -
тив не бо ле сти, као што је хе -
па ти тис Б и Ц, ХИВ, те та нус,
ту бер ку ло за, си фи лис и дру ге.
Си гур но се се ћа те слу ча ја чу -
ве не хо ли вуд ске глу ми це Па -
ме ле Ан дер сон ко ја је при ли -
ком те то ви ра ња пет сло ва на
ма лом пр сту за ра же на упра во
хе па ти ти сом Ц.

Осим за ра зе, те то ви ра ње носи
и ри зик од алер гиј ских ре акција.

за бо ра ви те: ал ко хол је пре те -
то ви ра ња нај стро же за бра њен,
јер ши ри пе ри фер не крв не

судо ве, па мо же по ја ча ти кр -
ва ре ње и за ком пли ко ва ти чи -
тав про цес.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Оне су рет ке, али ка да се де се,
мо гу би ти зна ча јан и ду го тра -
јан про блем за то што је те шко
у пот пу но сти укло ни ти але р -
ген – бо ју за те то ва же. Дер ма -
то ло зи ка жу да се нај че шће
алер гиј ске ре ак ци је ја вља ју на
цр ве ну, зе ле ну, жу ту и пла ву
бо ју, а обич но ре ак ци ју ка рак -
те ри ше осип пра ћен свра бом.

На кон те то ви ра ња мо гу на -
ста ти и гра ну ло ми – чво ри ћи
око пиг мен та за бо ју, и ке ло и -
ди – ожиљ ци из над рав ни ко -
же, ко ји на ста ју као по сле ди ца
по се ко ти на, огре бо ти на и слич -
них по вре да ко же у пе ри о ду
за ра ста ња. Про цес те то ви ра ња
мо же узро ко ва ти и фо то сен зи -
тив не ре ак ци је, ре ак ти ва ци ју
или пр во по ја вљи ва ње псо ри -
ја зе, па чак и бе ниг не и ма лиг -
не ту мо ре.

Тешко скидање

Ипак, од свих про бле ма ко ји
мо гу сти ћи у па ке ту с но вом
те то ва жом, нај че шћи су и да -
ље они ко ји се ти чу тех нич ких
гре ша ка при те то ви ра њу или
не за до во ља ва ју ћег и нео че ки -
ва ног ре зул та та ра да tatoo
мајсто ра.

Де ша ва се чак и да се те то -
ва жа, ко ја је у по чет ку би ла
за до во ља ва ју ћа, по сле не ког
вре ме на за ма гли и за му ти.
Упра во из ових раз ло га, ско ро
по ло ви на те то ви ра них од лу чи
се за од стра њи ва ње те то ва же,
па не чу ди чи ње ни ца да је и
тр жи ште за ла сер ско укла ња -
ње те то ва жа јед но од нај бр же
ра сту ћих у дер ма то ло шкој
инду стри ји.

Ипак, знај те да ће те се те то -
ва же те шко ота ра си ти. Ла сер -
ско ски да ње ко шта бар де сет
пу та ви ше не го те то ви ра ње, бо -
ли и мо ра да се по на вља ви ше
пу та. При том је то још и нај бо -
ља оп ци ја. Дру ге две су стру га -
ње ко же (дер мо а бра зи ја) и хи -
рур шко од стра њи ва ње де ла ко -
же. У сва ком слу ча ју, за успо -
ме ну вам оста је ма њи или ве -
ћи ожи љак.

Ма ли под сет ник

Ако сте, упр кос све му, од лу чи -
ли да се ис те то ви ра те, он да не -
ка то бу де не ко ме сто на ком
ће сли ка до бро из гле да ти и по -
сле две, три или че ти ри де це -
ни је, ка да вам те ло ви ше не
бу де из гле да ло са вр ше но. Та -
ко ђе, имај те на уму да ве ћи на
љу ди и да ље има пред ра су де о
те то ви ра њу, па бу ди те спрем -
ни на не при јат не ко мен та ре.
Се ти те се и да tattoo јед ног да -
на мо же пре су ди ти про тив вас
на кон кур су за по сао, па до бро
раз ми сли те о ода бра ној „ло ка -
ци ји” за тај украс.

На те то ви ра ње не мој те ићи
ако сте бо ле сни, по го то во ако
има те тем пе ра ту ру. Пре ин -
тер вен ци је се на спа вај те и је -
ди те. Ако вам је па ло на ум да
по пи је те и ко ју ра ки ји цу да
би сте се опу сти ли, на то одмах

Огра де ко је има мо
за кла ња ју нам
поглед, па од њих
не ви ди мо све
могућ но сти.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КО ЛИ КО КО ШТА

Це не те то ви ра ња за ви се

од мно го фак то ра, а пре

све га од сло же но сти те то -

ва же и ре но меа са мог мај -

сто ра.

У ре ги стро ва ним сту ди -

ји ма кре ћу се од 30 до 70

евра за 1-3 сло ва, од 70 до

130 евра за сли ку ве ли чи -

не 8х8 цм, па до 500 и ви -

ше евра за зах тев ни је

ра до ве по пут пор тре та.

НЕ ГА НА КОН
ТЕТОВИ РА ЊА

Ве о ма је ва жно да на кон

ин тер вен ци је не гу је те ко жу

у скла ду са упут стви ма ко -

ја ће вам да ти tattoo мај -

стор. Нор мал но је да се

пр вих да на ја ве бол, оток и

цр ве ни ло. На кон 3-4 да на

ко жа се љу шти и свр би.

Ку па ње, спо рт, са у на и

ја че зно је ње ни су по жељ ни

10-14 да на, а сун ча ње 4

не де ље (ко ри сти ти кре му

са УВ фак то ром 50). У слу -

ча ју ин фек ци је, без од ла га -

ња се ја ви те ле ка ру.

ЗА ВИ РИ ТЕ У ТО А ЛЕТ

За те то ви ра ње ода бе ри те ли цен ци ра ног мај сто ра са ис ку -

ством и пре по ру ка ма од осо ба ко је по зна је те. Ово ни је тре -

ну так да се ште ди но вац, јер се ра ди о ва шем здра вљу.

Сто га, кло ни те се ама те ра.

Про ве ри те да ли је мај стор пре ин тер вен ци је опрао ру ке

и ста вио но ви пар за штит них ру ка ви ца. Уве ри те се да ко ри -

сти сте ри ли са ни при бор и сте рил ну иглу, ко ју би тре ба ло да

от па ку је из ори ги нал не ам ба ла же пред ва ма. Хи ги је на је ов -

де на пр вом ме сту. Ево ма лог са ве та: про ве ри те у ка квом је

ста њу то а лет у tattoo сту ди ју. Ако је пр љав – бе жи те.

ГДЕ НАЈ ВИ ШЕ БО ЛИ

Ко ли ко ће вас те то ви ра ње бо ле ти за ви си од то га ко ли ко лако

ина че под но си те бол, али и од то га ко ји део те ла те то ви ра те.

Нај ма ње бо ле: ра ме на, спољ ни део ру ке, по длак ти це, гор -

њи део ра ме на, зад њи ца, до њи део ле ђа, ли сто ви. Умерено

бо ле ло па ти це и спо ља шњи део бу ти не.

Нај ви ше бо ли те то ви ра ње ме ста где се од мах ис под ко же

на ла зи кост: гла ве, вра та, згло бо ва, ре ба ра, ру ку, кич ме, ко -

ле на, уну тра шњег де ла бу ти не и сто па ла.

Кад боја уђе под кожу, заиграли сте руски рулет

ИЗ БЕГ НИ ТЕ ЗАМ КЕ ТЕ ТО ВИ РА ЊА 

КА ЈАЊЕ ЗБОГ СВАКЕ ТАЧКЕ
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Гра до на чел ни ци
апри ла 2016. го ди не
пот пи са ли Спо ра зум
о уна пре ђе њу јав ног
пре во за

На ре ла ци ји из ме ђу
на шег и глав ног
града и на зад 
днев но се оба ви
7.331 во жњи

По са да шњим
прописи ма, 
не мо же се фи зич ки
и тарифно 
ин те гри са ти си стем

Сто јиш пре ко пу та не ка да -
шњег хо те ла „Та миш” и че -
каш бус до Бе о гра да. У не ком
мо мен ту на и ђе – али је пун,
по што је са о бра ћај ни шпиц,
па мо раш да се диш не ко ме на
гла ви. Ма да, де ша ва се и да
га не ма чи та ву веч ност, па се
он да ре шиш да уђеш у „ал -
тер на ти ву” – у ау то „ди вљег”
пре во зни ка, ког мо гу да за у -
ста ве ин спек ци ја или по ли ци -
ја, а дру га оп ци ја је да сто пи -
раш. Мно ги су фа кул те те за -
вр ши ли пу ту ју ћи „сто пом” без
ика квих про бле ма, али, на жа -
лост, има и тра гич них и ру -
жних при ча у ве зи с овим; уме
да бу де опа сно.

Ка ква је бу дућ ност ау то бу -
ског пре во за до Бе о гра да и на -
зад? Те шко пи та ње. За то, за -
ви ри мо ма ло у про шлост.

Исто ри ја

Апри ла 2016. го ди не та да шњи
гра до на чел ник Бе о гра да, Си -
ни ша Ма ли, и са да шњи и он -
да шњи пр ви чо век Пан че ва,
Са ша Па влов, по сле пот пи си -
ва ња Спо ра зу ма о уна пре ђе њу
јав ног пре во за из ме ђу два града,

на ја ви ли су да ће он уско ро би -
ти ин те гри сан. Ма ли је ре као
да се пр во мо ра ју из ра ди ти сту -
ди је оправ да но сти и из во дљи -
во сти, на кон че га ће би ти по -
зна то ко ли ко ће ау то бу са пре -
во зи ти гра ђа не и у ко јим тер -
ми ни ма.

Гра до на чел ник пре сто ни це
из ја вио је и да иза све га сто ји
„на ша же ља да олак ша мо жи -
вот љу ди ма ко ји жи ве у око ли -
ни гра да Бе о гра да, а ра де у ње -
му – за то је ту иде ја да по ку -
ша мо да ин те гри ше мо јав ни
пре воз с Пан че вом”. До дао је
та да да све то „омо гу ћа ва За -
кон о ко му нал ним де лат но сти -
ма, ко ји упра во сти му ли ше са -
рад њу две ју је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве у ре а ли за ци ји ко -
му нал них де лат но сти као што
је јав ни пре воз”.

Па влов је из ја вљи вао да у
раз го во ри ма с бе о град ским ко -
ле гом ни је би ло ре чи са мо о
ау то бу ском јав ном пре во зу већ
и о же ле зни ци и „Бе о во зу”. У
ве зи с ау то бу си ма, по ме нуо је
две оп ци је: про ду же ње бе о -
град ских град ских ли ни ја до
Пан че ва и да ЈКП АТП са о -
бра ћа и по од ре ђе ним де ло -
ви ма Бе о гра да. Гра до на чел -
ни ци су за кљу чи ли да је нај -
бо ље ан га жо ва ти струч ња ке из
обла сти еко но ми је и са о бра -
ћа ја ко ји би ура ди ли де таљ ну
ана ли зу.

Прав не слу жбе оба гра да
упо зо ра ва ле су да је ини ци ја -
ти ва про бле ма тич на још 2017.
го ди не, јер Град Бе о град има
по се бан ста тус у Ср би ји, а Пан -
че во је град у Вој во ди ни. Упр -
кос то ме, на ша Град ска упра -
ва рас пи са ла је тен дер на ко -
ме је тра жи ла струч ну ку ћу
ко ја би из ра ди ла сту ди ју оправ -
да но сти за јед нич ког оба вља -
ња ко му нал не функ ци је јав -
ног пре во за.

У де цем бру 2017. го ди не, Са -
о бра ћај ни фа кул тет и фир ма
ПТЦ за о кру жи ли су из ра ду

Студи је оправ да но сти ус по ста -
вља ња за јед нич ког пре во за пут -
ни ка из ме ђу Гра да Пан че ва и
Гра да Бе о гра да.

Сту ди ја

Пре ма про це на ма из не тим у
овом до ку мен ту, на ре ла ци ји
Пан че во –Бе о град –Пан че во
днев но се оба ви 7.331 во жњи,
од че га ау то бу сом око 6.700.
Ан ке та је по ка за ла да би 90 од -
сто ис пи та ни ка во ле ло да са о -
бра ћај бу де ин те гри сан, а јед -
на ко то ли ко пут ни ка ка глав -
ном гра ду исто вре ме но ко ри -

сти и бе о град ске ли ни је пре -
во за. У Сту ди ји се кон ста ту је
да пут ни ци ка Бе о гра ду пла -
ћа ју две кар те за не ин те гри са -
ни си стем, што је ви ше не го да
пла ћа ју тре ћу зо ну бе о град ског
пре во за, у ко ме би би ла ли ни ја
Пан че во –Бе о град, ако би би ла
ус по ста вље на.

За ни мљи ве су још не ке број -
ке из Сту ди је: шпиц на овој ре -
ла ци ји је из ме ђу 6 и 8 са ти
рад ним да ни ма, ка да пу ту је око
1.140 пут ни ка; пред ло же на је
ли ни ја Глав на ау то бу ска ста -
ни ца Пан че во –Бе о град (Пан -
че вач ки мост), ко ја би на тра -
си има ла шест ста ја ли шта;
пред ви ђе но је 87 по ла за ка по
сме ру – пр ви би био у 4.45, а
по след њи по ла зак ка Пан че ву
у 00.22 са ти; ме сеч на кар та ко -
шта ла би 4.490 ди на ра за за -
по сле не, 2.000 ди на ра за студен -
те, а за по је ди нач ну кар ту тре -
ба ло би из дво ји ти 179 ди на ра.

Све ово до бро зву чи, укљу -
чу ју ћи и це не. Али струч на јав -
ност на раз ли чи те на чи не ко -
мен та ри са ла је Сту ди ју. Би ло
је одо бра ва ња и по зи тив них ре -
ак ци ја, али и оних супрот них.

У дискусији на интернету
која се развила овим поводом,
са о бра ћај ни ин же њер, са мно -
го го ди на рад ног ис ку ства, за -
ме рио је пот пи сни ци ма Сту -
ди је на то ме што су за кљу чи -
ли да је ис пла ти ви је у „Бус
Плус” укљу чи ти ау то бу ску ли -
ни ју Пан че во цен тар –Пан че -
вач ки мост, не го про ду жи ти
„БГ воз” од Ов че до ста ни це
„Пан че во Вој ло ви ца”. Он на -
по ми ње да је из ра чу на то да је
тро шак за 7.300 пу то ва ња ау -
то бу сом 9,6 ми ли о на ди на ра,
а во зом 18 ми ли о на, што је
ско ро два пут ви ше, при че му
се при об ра чу ну тро шко ва
пред ви ђа при бли жно осам пу -
та ве ћи ка па ци тет ме ста у во -
зо ви ма. То ни је по треб но, а уз
то ни јед на пру га ис точ но од
ста ни це „Пан че во Глав на” не -
ма то ли ки ка па ци тет.

О СА О БРА ЋА ЈУ ИЗ МЕ ЂУ ПАН ЧЕ ВА И БЕ О ГРА ДА

ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ КАО РАМПА

ЗА ШТО СУ ВА ЖНЕ ВЕ ЗЕ

Озбиљ но ис тра жи ва ње по ка за ло је да је чак

83 од сто пут ни ка од Пан че ва ка Бе о гра ду, и

обр ну то, у днев ним ми гра ци ја ма – пу ту је на

по сао, у шко лу или на фа кул тет. То би мо гло

да зна чи да ову ре ла ци ју ко ри сте са мо они

ко ји мо ра ју, те да по сто ји, ка ко струч ња ци то

ка жу, ве ли ка по ти сну та тра жња. А ка кав је

пре воз?

Иа ко број ни Бе о гра ђа ни ра де у на шој Ју -

жној зо ни, не по сто ји ау то бу ска ве за из ме ђу

глав ног гра да и фа бри ка. Због то га иду на по -

сао ко ли ма, јер би ина че мо ра ли да ко ри сте

три пре во за – ГСП, ме ђу град ски и ло кал ни у

Пан че ву. То не са мо да је ску пље већ и мно -

го ду же тра је; уз то, до дат но се оп те ре ћу је

већ пре оп те ре ће ни Пан че вач ки мост.

Ап сурд но је да ГСП-ова „сто о сми ца” иде

од Бо го сло ви је па ско ро до Пан че ва, а АТП

во зи од Пан че ва са мо до „Ду нав ста ни це”.

Сви сту ден ти ко ји из Пан че ва пу ту ју до

Београ да мо ра ју да пла ћа ју ми ни мал но два

пре во за: ме ђу град ски и ГСП. За то се че сто и

швер цу ју у бе о град ском пре во зу: не же ле или

не мо гу да из дво је до дат них 2.000 ди на ра за

три-че ти ри ста ни це од Пан че вач ког мо ста до

фа кул те та. Не тре ба за бо ра ви ти ни то да не -

ки на ши су гра ђа ни пла ћа ју и ло кал ни, АТП

пре воз.

Ује ди ња ва ње пан че вач ког и бе о град ских

пре во зни ка око ва жних за јед нич ких пи та ња

би ло би до бар по тез – ме сеч не кар те би мо -

гле да ва же у оба гра да и у ме ђу град ском

пре во зу; уво ђе њем не ких но вих ли ни ја уште -

део би се но вац, али и вре ме пут ни ци ма,

сма њио би се број ау то мо би ла на пу ту и у

гра до ви ма, као и ди вљих ли ниј ских так си ста

ко ји са да на ве ли ко „опе ри шу”.

Нај ва жни је је, или би бар тре ба ло да бу -

де, при ла го ђа ва ње по тре ба ма ко ри сни ка

пре во за.

Овај струч њак до да је да су,
у це лом си сте му „Бус Плу са”,
је ди на ме ста где је ус по ста -
вље на пот пу но ефи ка сна на -
пла та ка ра та ста ни це град ске
же ле зни це: Пан че вач ки мост,
Ву ков спо ме ник и Ка ра ђор ђев
парк. Са о бра ћај ни ин же њер
пи та: да ли во зо ви или ау то -
бу си ула зе у за сто је; ко ји вид
са о бра ћа ја чи ни већ за гу ше не
ули це за гу ше ни јим, а за га ђен
ва здух још за га ђе ни јим; да ли
се во зом или ау то бу сом бр же
пу ту је, по го то во по сле ре кон -
струк ци је пру ге за Пан че во...

Ми ни стар ство

Не зна мо, на рав но, да ли је ова
за па жа ња не ко пре нео или не
Зо ра ни Ми хај ло вић, пот пред -
сед ни ци Вла де Ср би је и ми ни -
стар ки гра ђе ви нар ства, са о бра -
ћа ја и ин фра струк ту ре, али она
је 27. мар та у Пан че ву ис та кла
да ће са мо у пут ну ин фра струк -
ту ру окру га би ти уло же на 1,5
ми ли јар да ди на ра у 2019, уз

500 ми ли о на за ре дов но одр -
жа ва ње пут не мре же.

По ред ово га, као глав ну те -
му раз го во ра с на чел ни цом и
пред сед ни ци ма ло кал них са -
мо у пра ва Ју жно ба нат ског окру -
га, апо стро фи ра ла је же ле знич -
ку ин фра струк ту ру и ре кла да
је „мно го по сла пред ’Пу те ви -
ма Ср би је’, же ле знич ким пред -
у зе ћи ма и ло кал ним са мо у пра -
ва ма, а је ди но за јед нич ким ра -
дом мо гу ћа је ре а ли за ци ја ве -
ли ких про је ка та”. Три не де ље
ка сни је, на са стан ку с пред -
став ни ци ма Гра да Бе о гра да и
ди рек то ри ма же ле знич ких
пред у зе ћа, ре кла је да је ини -
ци ја ти ва ко ја би тре ба ло да се

ре а ли зу је про ду же ње ли ни је
„БГ во за” до Пан че ва, што је,
пре ма ње ним ре чи ма, до го во -
ре но при ли ком по се те на шем
гра ду.

Елем, сту ди ја оправ да но сти
ус по ста вља ња за јед нич ког ау -
то бу ског пре во за пут ни ка из -
ме ђу два ју гра до ва по ка за ла је
да би еко ном ска ис пла ти вост
мо гла да по сто ји, ма да ни је
пот пу но ја сно ка ко би се рас -
по де љи вао при ход. То је ва -
жно по себ но Пан чев ци ма, јер
АТП ли ни ју ка Бе о гра ду сма -
тра нај ко мер ци јал ни јом. У ме -
ђу вре ме ну, по чет ком ове го -
ди не, од лу ка ма Град ског ве ћа
и Скуп шти не гра да Пан че ва,
зва нич но је за по чет про цес
ства ра ња јав но-при ват ног парт -
нер ства ко ји се, уз још не ко -
ли ко обла сти, ти че и јав ног
пре во за. Из гле да да ће уско ро
не ки при ват ник има ти од лу -
чу ју ћи глас ка да се ра ди о ис -
пла ти во сти овог ви да са рад ње
с Бе о гра дом.

Уз то, оно што је на по чет ку
по тен ци ра но као осло нац ко о -
пе ра ци је – За кон о ко му нал -
ним де лат но сти ма – из гле да да
баш и не омо гу ћа ва функ ци о -
ни са ње це ле иде је у прак си.
Гра до ви су ура ди ли шта је до
њих, са да по ме ну то Ми ни стар -
ство тре ба да на ђе за кон ски мо -
дус како да „повеже” ова два
гра да. Јер, по са да шњим про -
пи си ма, не мо же се фи зич ки и
та риф но ин те гри са ти си стем.

Из вр хо ва вла сти не зва нич -
но са зна је мо да је на ста вак пре -
го во ра и до го во ра свих стра на
на ја вљен за сеп тем бар, ка да
про ђу го ди шњи од мо ри.

С. Трај ко вић

Перони постоје, добра воља – не

Градови су урадили
шта је до њих, 
сада Министарство
саобраћаја треба 
да нађе законски
модус.
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Широк Дунав, не може се прегазити
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Какве су казне за кашњење у
плаћању пореза на имовину

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Се кре та ри јат за по ре ску ад ми ни стра -
ци ју Гра да Пан че ва са оп штио је да за
гра ђа не, од но сно за по ре ске об ве зни -
ке ко ји не во де по слов не књи ге, у
сре ду, 14. ав гу ста, сти же тре ћа ра та
за по рез на имо ви ну за 2019. го ди ну. 

По рез је мо гу ће пла ти ти плат ним
кар ти ца ма у шал тер са ли Град ског
услу жног цен тра, уз нај ни же про ви -
зи је, без од ла ска у бан ку или по шту.
Уплат ни це са из но сом
ду га од штам па не су и
до ста вље не об ве зни -
ци ма – до да је се у
са оп ште њу. 

По во дом ово га, ре -
дак ци ји „Пан чев ца”
ја вио се наш су гра -
ђа нин Мом чи ло П.
ко ји је пи тао ка кве
су ка зне за ка шње -
ње. О то ме смо пи -
та ли Ми ли цу Мар ја -
но вић, се кре тар ку

Секре та ри ја та за по ре ску ад ми ни -
стра ци ју Гра да Пан че ва. Она нам је
ре кла сле де ће:

– Ако гра ђа нин не пла ти по рез на
вре ме, об ра чу на ва се ка ма та, ко ја из -
но си 12,75 од сто на го ди шњем ни -
воу, и евен ту ал но се по кре ће пре кр -
шај ни по сту пак. На ва ше пи та ње ка -
ко се об ра чу на ва ка ма та мо гу да ка -

жем да је то нор ми ра но чла ном
75 За ко на о по ре ском
по ступ ку и по ре ској
ад ми ни стра ци ји. Њи -
ме је пре ци зи ра но да
ка ма та за не пла ће не
јав не при хо де из но -
си 10 од сто и да је
уве ћа на за ре фе -
рент ну ка мат ну сто -
пу На род не бан ке
Ср би је. Од 11. ју ла
ове го ди не она из -
но си 2,75 од сто –
каже она. М. Г.

Не до ста так ме ста за пар ки ра ње бољ -
ка је го то во свих гра до ва, па ни Пан -
че во ни је из у зе так. Код нас је по себ -
но из ра жен не до ста так пар кинг ме -
ста у III зо ни, у вре ме одр жа ва ња јав -
них ма ни фе ста ци ја. За др жа ва ње у I
и II зо ни, на и ме, огра ни че но је на
два са та, те је ди но у III зо ни ау то мо -
же те да оста ви те то ком це лог да на –
на рав но, ако про на ђе те ме сто!

Про бле ме, на рав но, та да не ма ју са -
мо уче сни ци и по се ти о ци ових до га -
ђа ња. Рад ни ца на те зги на Кор зоу,
Мир ја на Ва штаг, ка же нам да су пар -
кинг ме ста у III зо ни пре да ле ко за
оне ко ји мо ра ју да до но се ро бу.

– Има мо мно го ро бе ко ју но си мо у
ру ка ма, па би тре ћа зо на тре ба ло да
је бли же цен тру. Пр ва и дру га зо на
на ма не од го ва ра ју, јер су нам во зи ла
пар ки ра на по чи тав дан. Зи ми се де -
ша ва да пар ки ра ли ште не бу де очи -
шће но, а то је исто као и да не ма пар -
кин га. Ми ра ди мо и зи ми – ре кла је
Ва штаг.

Про блем де ли мич но мо же да се ре -
ши днев ним за ку пом пар кинг ме ста,
ко ји је на ме њен го сти ма, по се ти о ци ма
и уче сни ци ма кул тур них ма ни фе ста -
ци ја, из во ђа чи ма ра до ва... Ова кар та
ко шта 80 ди на ра у III зо ни, или 420,
од но сно 490, ако хо ће те I или II зо ну.

На пар ки ра ли шти ма ко ја ни су јав -
на, сат вре ме на за др жа ва ња у I зо -
ни, са мом цен тру гра да, ко шта 35

ди на ра, у II, уда ље ни јој, 30 ди на ра,
а сат пар ки ра ња у III зо ни, ка пе ри -
фе ри ји, из но си 20, СМС по ру ком. У

пр вој зо ни мо гу ће је упла ти ти мак -
си мал но два са та, а у дру гој че ти ри
(120 ди на ра). Је ди но у тре ћој зо ни
мо же те да оста не те цео дан. Ова
днев на кар та је 80 ди на ра. У цен тру
гра да је и ста ро град ско је згро (исто -
риј ски део гра да) у ко јем се пар кинг
не на пла ћу је.

Ако се не др жи те ових про пи са, до -
би ја те на лог да на кнад но пла ти те

днев ну кар ту – услов но ре че но – „ка -
зну”. Днев не кар те су 700, од но сно
1.000 ди на ра, у скла ду са тим да ли
сте пре ма ши ли сат или ни сте пла ти -
ли ни шта. Уко ли ко се ова оба ве за из -
ми ри у ро ку од осам да на, до би ја се
по пуст, ка да днев ни пар кинг пла ћа те
упо ла ма ње, 350, то јест 500 ди на ра.
У ЈКП „Пар кинг сер ви су“ ис та кли су
да је Пан че во је дан од гра до ва са нај -
јеф ти ни јим кар та ма за пар ки ра ње у
Ср би ји. Мо гу ће је и стор ни ра ње днев -
них ка ра та, у слу ча је ви ма ка да по -
гре ши те у ку ца њу, или про ма ши те зо -
ну у ко јој се на ла зи те.

Гра ђа ни ма су на рас по ла га њу и ме -
сеч не кар те. Прет плат не кар те за ста -
на ре у зо на ма из но се 350 ди на ра
месеч но, а они ко ји не жи ве у зо ни -
ра ним де ло ви ма гра да, за пр ву зо ну
пла ћа ју 1300, за дру гу 900 ди на ра, а
ком би но ва на ме сеч на кар та за пр ву и
тре ћу зо ну ко шта 1600 ди на ра.

Пре кр ша ји у пар ки ра њу се де ша -
ва ју че сто, а ма ло ко ме се ни је де -
си ло да јед но став но за бо ра ви да по -
ша ље СМС по ру ку. Због то га је кон -
тро ло ра на пар кин зи ма све ви ше, а
уо че но је да на свом апа ра ту про ве -
ра ва ју да ли сте пла ти ли и док се -
ди те у ко ли ма.

Ј. Ка та на

Не до ста так пар кинг ме ста, не про пи -
сно пар ки ра ње, сла ње СМС по ру ка,
из да ва ње на ло га за на кнад ну упла ту,
не у ре ђе ност пар ки ра ли шта, не ки су
од про бле ма са ко ји ма се гра ђа ни
при ли ком пар ки ра ња су сре ћу. Про -
ве ри ли смо да ли и ка ко из ла зе на
крај са тим и ин те ре сант но је да су
ми шље ња са свим су прот на. Не ки ка -
жу да има до вољ но пар кинг ме ста,
док пре ма ре чи ма дру гих, то сва ка ко
ни је слу чај.

АЛЕК САН ДАР ДО КИЋ, 
тех ни чар би о тех но ло ги је:

– У Пан че ву има про бле ма око пар -
ки ра ња. Гу жве су огром не, че сто има
ра до ва у са о бра ћа ју. Не ма до вољ но
про сто ра. Упра ва би тре ба ло да се ба -
ви тим про бле мом и да на пра ви ви -
ше пар кинг ме ста. Не пла ћа ју сви

пар кинг, че сто се пи шу на ло зи за
упла ту.

ПЕ РИ ЦА ТАН ДИ, при ват ник:
– Углав ном не мам про блем са пар -

ки ра њем, јер има до вољ но ме ста. Је -
ди но има су ви ше ба ха тих во за ча. По
мом ми шље њу, ни су ску пе кар те за
пар ки ра ње.

РУ ЖИ ЦА ТАН ДИ, хе миј ски тех ни чар:
– До вољ но је пар кинг ме ста у гра -

ду, па не ма мо те про бле ме. Увек пла -
ћам пар кинг, јер је бе сми сле но пла -
ћа ти ка зне.

АЛЕК САН ДАР ФРАНЦ, сту дент: 
– Има до вољ но пар кинг ме ста,

углав ном. Је ди но у ве чер њим са ти ма
и ви кен дом се де ша ва да не ма те где
да се пар ки ра те. То ком да на мо же да

се на ђе, ују тру по го то во, али ка ко дан
од ми че, све ма ње.

МИР ЈА НА ВА ШТАГ, пен зи о нер:
– Ма ло је пар кинг ме ста у гра ду,

мо гло би да бу де ма ло ви ше. Има ба -
ха тих во за ча, то се ви ди, али се и ре -
ша ва. Па ук их но си. До ста је во зи ла
на зе ле ним по вр ши на ма, што за и ста
не би тре ба ло да се де ша ва. Зи ми че -
сто пар кинг не бу де очи шћен, а то је
исто као и да не ма пар кин га.

ЈЕ ЛЕ НА ЗА РИЋ, 
са о бра ћај ни тех ни чар:

– Де ша ва се да не ма ме ста, али не
та ко че сто. Це не пар ки ра ња ни су стра -
шне, али за наш стан дард, све је мно -
го. Не жа лим се по себ но због пар ки -
ра ња. Сна ла зи мо се.

Ан ке ти ра ла Је ле на Ка та на

А. ФРАНЦР. ТАНДИ М. ВАШТАГ Ј. ЗАРИЋ

ШТА МИ СЛИ ТЕ О ЗО НА МА НА ПЛА ТЕ НА ПАР КИН ЗИ МА? 

Ме ста углав ном има, али не увек у пра во вре ме

П. ТАНДИА. ДОКИЋ

НАША АНКЕТА

У Пан че ву има до ста оних ко ји сма -
тра ју да ни је у ре ду то што на мно гим
ме сти ма у гра ду на про ла зни ке ка -
пље во да из кли ма уре ђа ја, и што се
они мон ти ра ју без ика квог ре да! Они
на во де да је у дру гим гра до ви ма то
санк ци о ни са но у од ред ба ма о кућ ном
ре ду и да су за пре кр ши о це пред ви -
ђе не стро ге ка зне. По во дом то га, нас
је ин те ре со ва ло да ли је та ко у Пан -
че ву, па смо за тра жи ли из ја ву од Бо -
ба на Ђур ђе ва, се кре та ра град ског Се -
кре та ри ја та за ин спек циј ске по сло ве.

– На жа лост, у Пан че ву цу ре ње из
кли ма уре ђа ја и њи хо во пра вил но
мон ти ра ње ни је про пи са но ни јед ном
град ском од лу ком. У ви ше на вра та
сам тра жио да се то про ме ни и да ви -

ше не бу де та ко, али ни шта ни је учи -
ње но. Због то га, не ма ни ка квих прав -
них осно ва за ка жња ва ње – од го во -
рио је он.

У дру гим гра до ви ма ни је та ко. У
ва же ћој Од лу ци о ко му нал ном ре ду
Гра да Бе о гра да пи ше да по је дин ци
из чи јих кли ма уре ђа ја во да ка пље на
ули цу пла ћа ју ка зне у из но су од 5.000
ди на ра, пред у зет ни ци 25.000, а фир -
ме 50.000 ди на ра. У ис тој Од лу ци на -
гла ше но је да се кли ма уре ђа ји по -
ста вља ју та ко да се оне мо гу ћи из ли -
ва ње кон ден за та (во де) на спољ не де -
ло ве згра де, су сед не згра де и на по -
вр ши не јав не на ме не. Цре ва за од вод
во де не сме ју да се по ста вља ју у олу -
ке, као ни до тро то а ра. 

Без ка зни за цу ре ње во де 
из кли ма уре ђа ја

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У пе так, 9. ав гу ста, од 8.30 до 10.30,
не ће би ти стру је у ули ца ма Док то ра
Жар ка Фо га ра ша (не пар на стра на од
бро ја 3 до бро ја 5), Док то ра Све ти -
сла ва Ка са пи но ви ћа (број 2 и број 4),
Пе тра Бо јо ви ћа (од Жар ка Фо га ра ша
до „Сне жа не”, пар на стра на, и од Жар -
ка Фо га ра ша до Док то ра Све ти сла ва
Ка са пи но ви ћа, не пар на стра на), као
ни у ули ци Кеј Ра до ја Да ки ћа 1. 

Истог да на, али од 11 до 13 са ти,
елек трич на енер ги ја ће би ти ис кљу -
че на у ули ца ма Кеј Ра до ја Да ки ћа (од
бро ја 3 до бро ја 15) и Док то ра Жар ка
Фо га ра ша (од бро ја 2 до бро ја 14).

У по не де љак, 12. ав гу ста, од 8 до
11 са ти, не ће би ти стру је у Кни ћа ни -
но вој ули ци (од Слав ка Бок ша на до
Јо ви це Бе зу ље ви ћа, и од Све тог Са ве
до Син ђе ли ће ве). Ис кљу че ње је пред -
ви ђе но и у ули ци Све тог Са ве (oд

Свето за ра Ше ми ћа до Та на ска Ра ји -
ћа), Та на ска Ра ји ћа (од Јо ви це Бе зу -
ље ви ћа до Син ђе ли ће ве), у Син ђе ли -
ће вој (од Та на ска Ра ји ћа до Све то за -
ра Ше ми ћа) и у Све то за ра Ше ми ћа
(од Све тог Са ве до Син ђе ли ће ве) .

Истог да на, али од 9.30 до 11.30,
би ће ис кљу че на елек трич на енер ги ја
у ули ца ма Жар ка Зре ња ни на (од бро -
ја 24 ка Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка),
Жар ка Фо га ра ша (од Жар ка Зре ња -
ни на до Вој во де Пе тра Бо јо ви ћа), Вој -
во де Пе тра Бо јо ви ћа (од бро ја 19 до
ули це док то ра Жар ка Фо га ра ша).

Ис кљу че ње је пред ви ђе но и од 10
до 11.30, и то у Ко за рач кој ули ци (2.
и 3. про сек ле во од пру ге). „Елек тро -
вој во ди на” је са оп шти ла и да ће, у
слу ча ју вре мен ских не при ли ка,
радови на елек трич ној мре жи би ти
отка за ни. 

Иду ћег по не дељ ка 
ви ше ис кљу че ња

МУ КА У УЛИ ЦИ МО ШЕ ПИ ЈА ДЕ

Пан чев ци на ста ње ни у Ули ци Мо ше Пи ја де пре ме сец да на упу ти ли су

отво ре но пи смо град ским вла сти ма и по ли циј ској упра ви, с пи та њем: где

мо гу да пар ки ра ју сво је ау то мо би ле, ако им се  већ за бра њу је и ин тен -

зив но се ка жња ва ју ка да пар ки ра ју ис пред сво јих згра да? Они на по ми -

њу да у њи хо вој ули ци пар ки ра ње ни је до зво ље но, да је у су сед ним

ули ца ма не у ре ђе на зе ле на по вр ши на – јер су је сво јим во зи ли ма за у зе -

ли вла сни ци при ват них ку ћа, а у Ка ра ђор ђе вој не ма ме ста чак ни за та -

мо шње ста на ре.

ШТА СВЕ МО РАШ КАД ИМАШ АУ ТО У ПАН ЧЕ ВУ

ГДЕ ГОД НАЂЕШ ЗГОДНО МЕСТО

Контролора на
паркинзима је све више, 
а уочено је да на свом
апарату проверавају да ли
сте платили и док седите 
у колима.



НАШИ СУГРАЂАНИ
Петак, 9. август 2019.
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Про  сла  -
вље ни бу -
ди стич ки
с в е  ш т е  -
ник от -
кри ва ка -
ко ужи ва -
ти у жи во -
ту. Јед но -
став ни, ја -
сни са ве -
ти ко је
сва ко мо -
же да сле -
ди и улеп -
ша сво ју сва ко дне ви цу. Ако свет
не функ ци о ни ше она ко ка ко сте
за ми сли ли, мо жда је нај бо ље да
про ме ни те се бе. Та да, са чим год
се су о чи ли, иза ћи ће те на крај с
тим ла га но и без те шко ћа. Зен чи -
не на ви ке, иде је и са ве ти. Он је
ри зни ца ду бо ке а опет јед но став не
му дро сти.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли у
ко јој ме ри је чо век чо ве ку вук.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„У ма лој ме ри, јер је ова ца за
ши ша ње мно го, па су ву ци ви ше
си ти не го глад ни.” 063/3750...

„У оној ме ри у ко јој чо век чо ве -
ку ни је јаг ње.” 064/2903...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње „Шта је за вас рај?”:

„Рај је кад отво риш фри жи дер,
а у ње му ’лад на лу бе ни ца.”
064/1590...

„За ме не је рај пла жа, мо ре и та -
мо мо ја же на и све кр ва ужи ва ју. А
ја у Пан че ву.” 063/3012...

Д. К.

Два читаоца који до 14. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 по-
шаљу најдуховитији одговор на пи-
тање: „Како се штитите од јаког
сунца?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”.

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

Упознали
су се у бару
у градићу
Белвил, у
Делаверу.
Поли је на-
мерила да
оде на За-
пад. Адам
каже да је
и он у про-
лазу. Међу-
тим, она
остаје у гра-
ду, а остаје
и он – не може да се одвоји од те
тајанствене риђокосе жене, чија га
несвакидашња тишина и смире-
ност узнемиравају и узбуђују. Ка-
ко лето одмиче, Поли и Адам се
упуштају у бурну, сензуалну везу.
А ипак, обоје понешто крију – опа-
сне, чак и смртоносне тајне. Онда
једна особа умре. Да ли је то био
несрећан случај или део плана?

„Опекотине”
Лоре Липман

„Зен: јед но став но
сре ћан жи вот”

Шун мјоа Ма су ноа

Два чи та о ца ко ји до 14. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ка ко би ти јед но став но сре -
ћан?” на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

По сто је љу ди ко је „сви у гра ду зна ју”.
Не ка да је раз лог за то са мо по ја ва,
или их про фе си ја ко јом се ба ве ис -
так не у пр ви план, а не ка да је јед но -
став но у пи та њу ха ри зма ко јом зра че.
Јед но им је за јед нич ко, љу ди не мо гу
да их не при ме те и не заво ле…

Јед но став но ћа ле

Јо ви ца Ра о ди чић Шу ки (75) по стао
је наш су гра ђа нин ка да је имао че ти -
ри го ди не. У Пан че ву је за вр шио
основ ну шко лу, а сред њу Шу мар ску
у свом род ном Кра ље ву. У том гра ду
по чео је да се ба ви фо то гра фи јом,
учио је на сек ци ја ма, а сте че но зна -
ње уса вр ша вао је на рад ним ак ци ја -
ма ко је су та да би ле у пу ном за ма ху.

Вр ло бр зо је по стао је дан од зва нич -
них фо то гра фа рад них ак ци ја ши ром
бив ше СФРЈ. Сва ке го ди не сли као је
по ви ше хи ља да љу ди и пре ла зио он -
да шњу Ју го сла ви ју уз дуж и по пре ко.
На овим дру же њи ма упо знао је и Ми -
ло ва на Или ћа Ми ни мак са и Љу бу
Мољ ца. Са Љу бом је че сто се део у
ау то бу су и ша лио се, а по што је био
по знат као ве о ма ду хо вит, сви су ми -
сли ли да он по ма же Мољ цу да сми -
шља сво је на сту пе. 

Уз фо то гра фи са ње као хо би, ра дио
је као шу мар у др жав ном пред у зе ћу
ко је је, ка же, ме ња ло име три на ест
пута.

У гра ду га сви зна ју као Ћа ле та. Нај -
че шће га та ко зо ву фо то гра фи ко ји су
учи ли од ње га. Шу ки је ре дов но свра -
ћао у њи хо ве рад ње да раз ме ни реч-
две, да про ве ри да ли је све до бро и дâ
им не ки са вет ка ко да ра де још бо ље.
Ка же, мно ге је учио ка ко се ра ди, а
са да су га, на рав но, сви пре ва зи шли.

– Са да су сви бо љи од ме не – ка же
Ћа ле. 

Љу ди ко ји се с њим дру же при ча ју
ка ко је увек во лео да сми шља пе сми -
це о шу ми и шу мар ству. Не ма осо бе
ко јој ни је ба рем јед ном из ма мио осмех
на ли це, па и да је са мо то ра дио, би -
ло би са свим до вољ но да га сма тра мо
ле ген дом.

Умет ност кре а ци је

Бра ни слав Пу тић (62) већ три де сет
осам го ди на ба ви се фри зер ским за -
на том. Убр зо на кон што је, са свим
слу чај но, ушао у ову про фе си ју, по -
стао је је дан од нај бо љих! 

– Мо је ам би ци је су би ле, као и код
ве ћи не мо јих дру га ра, да одем у ино -
стран ство и за ра дим пу но па ра. А да
та мо не бих ра дио не ке глу пе по сло -
ве ко ји ми се не сви ђа ју, ја сам се
опре де лио да бу дем фри зер – при ча
нам Бра ни слав.

Пр ви учи тељ био му је Ан тон
Барабаш, вла сник са ло на у хо те лу
„Та миш”.

– Про на шао сам се бе у овом кре а -
тив ном за на ту, по нео ме је, бр зо сам

учио и по сле са мо пет-шест ме се ци
био сам као атом ска бом ба у Пан че ву
– ши шао сам по ла гра да – при ча са -
да, об ја шња ва ју ћи да је имао мно го
му ште ри ја јер је по зна вао „цео град”
и за то што је био „де те ули це”...

Од Ан то на је оти шао у Фри зер ску
за дру гу, а за тим код чу ве ног бе о град -
ског фри зе ра Ми ше ла, ко ји је ме ђу
пр ви ма отво рио уни секс са лон. Ми -
шел се уса вр ша вао у Лон до ну, па је
од ње га на у чио мно го, а по себ но жен -
ско ши ша ње. У Ми ше ло вом са ло ну
упо знао је и мно ге естрад не лич но -
сти и по ли ти ча ре. По сле не ког вре -
ме на, сре ћу је по тра жио у Не мач кој. 

– Та мо сам упо знао фри зер ски свет
на ви шем ни воу и ви део да и ја мо гу

да из не сем те
ства ри. Охра -
брен, вра тио сам
се у Пан че во, и
ви ше ни је би ло
гра ни ца за ме не
– ка же Бра ни -
слав. 

От ка ко је до -
шао, отва рао је
сво је са ло не, а
овај ко ји са да во -
ди, по сто ји већ
два де сет го ди на.
Мно ге естрад не
лич но сти из Бе -
о гра да, ко је су
не кад до ла зи ле,
до ла зе и да нас
код ње га: гру па

„ТАП 011”, „Не вер не бе бе”, бра ћа Те -
о фи ло вић, Сан дра из та да шње гру пе
„Мо делс”, да нас уда та за ру ског ми -
ли јар де ра... Ра дио је за ни мљи ве ре -
ви је и фри зу ре за мно ге му зич ке спо -
то ве и ТВ еми си је.

– Од сва ког
за ни ма ња мо же
ре ли ги ја да се
на пра ви. Ка да
ра диш не ки по -
сао по све ће но,
ти у ства ри ула -
жеш у са мог се -
бе и за уз врат до -
би јаш енер ги ју
ко ју по сле опет
ула жеш... То јед -
но став но зра чи
из те бе. Фри зер -
ски за нат, као и
сва ки дру ги кре -
а ти ван по сао,
омо гу ћа ва чо ве -
ку ко ји се њи ме
ба ви да од свог
жи во та на пра ви умет нич ко де ло. И
то је циљ – за кљу чу је Бра ни слав. 

Сим бол Пан че сте ра

Упе ча тљив лик Бра ни сла ва Ђе ко ви -
ћа Ђе ке (65) сви зна ју. Не ки га пам -
те још из вре ме на ка да је као гим на -
зи ја лац ор га ни зо вао игран ке, а ве -
ћи на са мо то-ску по ва, чи ји је по че -
так на ја вљи вао сво јим ори ги нал ним
го во ри ма. 

Ђе ка је је дан од осни ва ча До ма
омла ди не Пан че во, и ско ро три де сет
пет го ди на во дио је чу ве не „Ги та ри ја -
де”. Ра дио је као ди-џеј у „Ра фи нер -
цу” че ти ри го ди не, па у дис ко те ци у
Сту дент ском, за тим у оној ко ја се на -
ла зи ла у хо те лу „Та миш”, а као ве о ма
зна чај ну ствар у свом жи во ту сма тра
то што је др жао ка фе „Вир џи ни ја” у
Ње го ше вој ули ци, ко ји је ва жио за
пра во бај кер ско-ро кер ско ме сто. Је -
дан је од осни ва ча Мо то-клу ба „Ко јо -
ти”, а већ дваде сет го ди на во ди еми -
си ју на Ра дио Пан че ву „All you need
is rock’n’roll”. По след ње две го ди не

има и сво ју еми -
си ју на ин тер нет
те ле ви зи ји, кроз
ко ју је про шло
две ста пе де сет
го сти ју. 

Сви ма упа да у
очи ње гов ау тен -
ти чан стил обла -
че ња. 

– Од у век сам
те жио ин ди ви -
ду ал но сти. Но -
сим мин ђу шу и
имам ду гу ко су
од 1972. го ди не.
То ми је сим бол
сло бо де – от кри -
ва Ђе ка.

Ни ка да се ни -
је пре ви ше оба -
зи рао на ко мен -
та ре по во дом
свог из гле да, али
ге не рал но ни ка -
да ни је ни би ло
про бле ма око то -
га. Док је био
млад, не ке де -
вој ке ни су же ле -
ле да га упо зна -
ју са ро ди те љи -
ма због ду ге ко -
се, али су, у
прин ци пу, сви
при хва та ли ње -
гов на чин жи во -
та. Нај ви ше Да -
да, ње го ва су пру га, са ко јом је у бра ку
три де сет и пет го ди на. Сма тра да је
остао ова кав ка кав је, баш за хваљ ју ћи
њој, ко ја му је и нај бо љи друг. Има ју
две ћер ке Вир џи ни ју и Џор џи ју, а са -
да и уну ку Ми ли цу, ко ја је по не ла
име Ала ба ма.

Име на су ин спи ри са на аме рич ким
др жа ва ма јер је Ђе ка бо ра вио у САД
као мла дић. Та мо је ра дио као спа си -
лац на хо тел ској пла жи, али је ус пео
да при су ству је и ле ген дар ном мо то-
ску пу „Hells Angels” на плажи Деј то -
на, као и са хра ни кра ља рок му зи ке –
Ел ви са При сли ја.

– Мно ги су на осно ву мо јих при ча
одан де од лу чи ли да оду, а не ки су и
оста ли. Ја сам оти шао да ви дим Аме -
ри ку и одан де сам до нео осе ћај при -
вр же но сти по слу. Та мо мно га де ца
имућ них љу ди пре ко ле та ра де у хо -
те ли ма и ре сто ра ни ма, и сви то ра де
ве о ма озбиљ но, без об зи ра на то што
све има ју код ку ће – ис при чао нам је
Ђе ка.

Он ми сли да је ипак сви ма нај пре -
по зна тљи ви ји по то ме што је стал но
на би ци клу, а да ће га пам ти ти и по
то ме што је оста вио ве ли ки пе чат на
дру ште ној сце ни гра да, а по себ но у
ра ду са мла ди ма. 

До бро до шли у „Хар ли” клуб

Ива на Фи ли фе ро ви ћа Фи фи ја (63)
сви по зна ју као ста рог бај ке ра, му зи -
ча ра и љу би те ља ро кен ро ла и до брог
мај сто ра. Он је ско ро по ла ве ка про -
вео на мо то ру,
де сет го ди на на
чу ве ном „Хар ли
Деј вид со ну” ко -
ји се, ка же, во зи
са ужи ва њем.

– То је стил
жи во та. Пра ви
бај кер ра ди пре -
ко не де ље, а кад
до ђе ви кенд, све
за тва ра, си па
бен зин у ре зер -
во ар и по чи ње
је дан но ви жи -
вот. Пу ту је се,
дру жи и ужи ва
– при ча Иван.

Ро кен рол је
за во лео уз оца
ко ји је по пра вљао ра дио апа ра те и
гра мо фо не. 

– Ста ри је се стре су ку по ва ле пло че
„Битлса” и „Би Џи за”, а он да сам по -
чео и ја да их ску пљам. Са да имам
пре ко хи ља ду и по ко ма да – ка же
Иван. 

На јед ној свир ци у Сту дент ском
оду ше вио се бен до ви ма „Ха ски” и
„Фе ник си”, па је од лу чио да се би на -
пра ви елек трич ну ги та ру. 

– Фо то гра фи сао сам пра ву ги та ру
и уве ли чао сни мак. По што сам схватио

да је то за пра во да ска, ис ко ри стио
сам вра та од сво је со бе као ма те ри -
јал. Мо рао сам да пре ме стим вра та
са ве шер ни це у згра ди ка ко ро ди те -
љи не би при ме ти ли – при ча нам Фи -
фи и до да је:

– Жао ми је што ни сам за вр шио
Му зич ку шко лу, јер ме је му зи ка од у -
век за ни ма ла. „Ги та ре и мо то ри” –
од у век фу рам тај фа зон, па сам за то
ваљ да и ин те ре сан тан љу ди ма – ка же
Фи фи.

Оно што га да нас из два ја је мо то -
цикл „Хар ли Деј вид сон”. У гра ду их
са да укуп но има око два де се так, али
се њих де се так при ја те ља оку пља и
за јед но пу ту ју на мо то-ску по ве обо -
жа ва те ља „Хар ли ја”, као што је онај
на Ба ла то ну у Ма ђар ској.

Свој пр ви мо тор ку пио је 1971. го -
ди не, нов цем ко ји му је да ла се стра.
Од та да их је про ме нио мно го, али је
„Хар ли” онај са ко јим ће да се „пен -
зи о ни ше”.

– Овај мо тор се раз ли ку је по зву ку.
То је пра ви гво зде ни мо тор, да је осе -
ћај мо ћи и сна ге – за кљу чу је Иван.

Ба нат ски ки цош

Дра ган Жив ко вић Ба ле (71) ви ше од
че тр де сет го ди на члан је там бу ра шког
са ста ва „Ба нат ски ки цо ши”. Као ма -
ли учио је ви о ли ну, али га је жи вот ни
пут од вео ги та ри и кон тра ба су. 

Од ка да зна за се бе, ску пља пло че.
Го ди на ма је ау то сто пом пу то вао по
све ту, па је ве ћи део сво је збир ке до -
нео са тих аван ту ра. Ка же да је из
ран ца из ба ци вао гар де ро бу да би имао
ме ста за ку пље не пло че. Са да има око
ше сна ест хи ља да лонг-плеј ки!

Био је члан чу ве ног пан че вач ког
рок са ста ва „Ха ски”, ко ји је че ти ри
го ди не сва ког ви кен да сви рао у
Студент ском, и пр ви је рад ник за по -
слен у та да но во о тво ре ном До му
омла дине.

Са став „Ба нат ски ки цо ши”, у ком и
да ље сви ра, на стао је у окви ру Ате -
љеа мла дих. У по чет ку су би ли му -
зич ка прат ња глум ци ма у пред ста ва -
ма, а да би мо гли да их на ја ве на пла -
ка ти ма, тре ба ло је да има ју не ко име.
Кум им је био чу ве ни пан че вач ки сли -
кар, Ми ле Ђор ђе вић. „Ки цо ши” су и
дан-да нас је дан је оми ље ни јих ан -
сам ба ла у на шем гра ду. Пр ву пло чу

сни ми ли су 1980, за јед но по под не,
за хва љу ју ћи Дра га ну Кне же ви ћу, ше -
фу ор ке стра у „Абра ше ви ћу”, а дру гу
1982. На кон то га, сни ми ли су још пар
ал бу ма.

Ба ле, ау тен ти чан ба нат ски и
панчевач ки ки цош ду ге ко се, ко ју
но си још од се дам де се тих, му зи чар
је који и да ље пе ва и сви ра са истим
жаром.

Нео дво ји ви је део ле пих успо ме на
чи та вих ге не ра ци ја на ших су гра ђа на.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈЕ СВИ ЗНА ЈУ

ЛЕ ГЕН ДЕ КО ЈЕ ХО ДА ЈУ ГРА ДОМ

Иван Филиферовић

Јовица Радоичић

Бранислав Ђековић

Бранислав Путић

Драган Живковић
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НА ПЛА ТОУ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

Три бјут ве ли кој пе ва чи ци
У по не де љак, 12. ав гу ста, од 21
сат, на Пла тоу ис пред Кул тур -
ног цен тра би ће одр жан кон -
церт у част ве ли кој џез и со ул
пе ва чи ци Еј ми Вај нха ус.

Гру па „Amy’s House” на ста -
ла је у Бе о гра ду кра јем 2015.
го ди не. Чи ни je се дам вр хун -
ских му зи ча ра ко ји иза се бе
има ју ве ли ки број сцен ских на -
сту па и сту диј ских са ти. Њи -
хо ва же ља је да слу ша о ци ма,
пра ти о ци ма и обо жа ва о ци ма
до ча ра ју ства ра ла штво јед не од
нај на гра ђи ва ни јих и нај при -
зна ти јих пе ва чи ца и ау тор ки
но вог до ба. Оку пље на око зву -
ка ко ји је, у свом крат ком ства -
ра лач ком жи во ту, Еј ми Вај нха -
ус уре за ла у свет ску му зич ку

сце ну, гру па „Amy’s House” кре -
и ра ла је је дин ствен и не по но -
вљив звуч но-ви зу ел ни спек такл.

На сту па ли су на мно го број -
ним фе сти вал ским и по зна тим
клуп ским би на ма Ср би је, Цр -
не Го ре, Ма ке до ни је, Бу гар ске
и Хр ват ске. Сво јим кон цер том
за тво ри ли су је дан од нај ве ћих
и нај ста ри јих фе сти ва ла у Бел -
ги ји „Fonnefeesten” 2018. пред
10.000 љу ди. У Пан че ву су на -
сту па ли пре две го ди не у окви -
ру фе сти ва ла „FreeDom Art”
ко ји ор га ни зу је Дом омла ди не
Пан че во. 

Са став чи не Не ве на Фи ли -
по вић (во кал), Ан дреј Мар ти -
но вић (кла ви ја ту ре), Но вак Са -
вић (бас ги та ра), Ра ди во је Бо -

ја нов ски (ги та ра), Га фор Ћи -
рић (буб ње ви), Ду шко Тр на вац

(сак со фон) и Мла ден Лу кић
(тром бон). 

Ми лош Ву јо вић, ин же њер

ин фор ма ци о них тех но ло ги ја,

му зич ки про ду цент и ди-џеј

МУ ЗИ КА: У елек трон ској му -
зи ци не мо же да се на ве де та -
чан број ве о ма ква ли тет них и
та лен то ва них из во ђа ча/про ду -
це на та. Од ве ли ких „ан дер -
гра унд” име на, па до ко мер -
ци јал не EDM (елек трон ске
денс му зи ке), ко год би да за -
ро ни у те во де ма ло ду бље, си -
гу ран сам да би на шао не што
ле по за се бе, без об зи ра на то
из ког дру гог му зич ког прав -
ца до ла зи и шта слу ша. Мо ја
пре по ру ка за све ко ји би да
за ви ре у тај свет, а ни су ра ни -
је, сва ка ко је не мач ки про ду -
цент Па ул Кал кбре нер (Paul
Kalkbrenner), ко ји је сво јом
фу зи јом елек тро ни ке и поп
кул ту ре ус пео да при бли жи
ха ус и тех но рит мо ве ши рем
ау ди то ри ју му. Код нас и у све -
ту нај ви ше јe по знат по хи то -
ви ма као што су „Sky And
Sand”, „Aaron” и „Cloud Ri-
der”. Из гу глај те га и пре слу -
шај те ње го ве пе сме, ако ни сте
ра ни је, не ће те се по ка ја ти.

КЊИ ГА: „Elektrochoc” на -
пи сао је ле ген дард ни фран -
цу ски ди-џеј и про ду цент Ла -
у рент Гар ни јер (Laurent Gar-
nier). То је сво је вр сно ау то -
би о граф ско де ло ко ја опи су -
је са ме по чет ке це ло куп не
гло бал не елек трон ске сце не
у све ту, по чет ком осам де се -
тих го ди на. Мно ги је опи су ју
као пра ву ма лу Би бли ју, где
нам Ла у рент кроз мно штво

анег до та и цр ти ца из жи во та
при ча о на стан ку тех но и ха -
ус по кре та и ње го ве ево лу ци -
је у Евро пи, и о то ме ка ко је
тај пра вац по стао гло бал ни
фе но мен, чак и та мо где се
ни је ти цао са мо му зи ке већ и
би зни са и мно гих дру гих сфе -
ра жи во та.

СЕ РИ ЈА: Бу ду ћи да ни сам
ско ро гле дао би ло ка кав ква -
ли те тан филм вре дан по ме -
на, пре по ру чи ћу се ри ју „Оза -
рк”, ко ја уско ро до би ја на ста -
вак у ви ду дру ге се зо не. Ра ди
се о јед ном фи нан сиј ском са -
вет ни ку из Чи ка га, и ње го вој
фа ми ли ји, ко ји се упли ће у
ма фи ја шке по сло ве и, да би
са чу вао свој жи вот и жи вот
бли жњих, мо ра да „опе ре”
пет сто ми ли о на до ла ра ма -
фи ји за пет го ди на. Оно што
ка рак те ри ше ову се ри ју и из -
два ја је од оста лих, по ред фе -
но ме нал не глу ме, је сте и су -
ро во ре а ли сти чан опис не ко -
га ко се уву као у рад ње са
„оне стра не” за ко на. Кон стант -
на тен зи ја и на пе тост ка рак -
те ра у окви ру се ри је де фи ни -
тив но ће вас на те ра ти да од -
гле да те све из цу га.

Не бо и пе сак

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

На кон за вр ше них сту ди ја на
Му зич кој ака де ми ји, др Ива
Угр чић, фла у тист ки ња из Пан -
че ва, од се ли ла се у Па риз, где
је уз пу ну сти пен ди ју за вр ши -
ла Сту ди је фла у те и ка мер не
му зи ке на ака де ми ји „Ал фред
Кор то” (ENMP) и сту ди је на
Од се ку за му зи ку, плес и драм -
ску умет ност на „Кон зер ва то -
ри ју му Мар сел Да ди”. У Аме -
ри ку, где жи ви и дан-да нас,
отишла је 2014. године... Та -
лен то ва на му зи чар ка се у сво -
јој ка ри је ри опро ба ла и као
про фе сор, умет нич ки ди ректор
и пред у зет ник, а о све му то ме
говорила је за „Панчевац”, то -
ком не дав не по се те свом граду.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ба ви ли сте се ба -
ле том осам го ди на и тако се
упо зна ли и са фла у том. Ка ко
пам ти те то време?
ИВА УГР ЧИЋ: То је не за бо ра -
ван осе ћај! Пр ви зву ци фла у -
те ко је сам чу ла пот пу но су
ме ома ми ли и оба ви ли пла -
штом ма ги је. Би ла је то љу бав
на пр ви по глед и де фи ни тив -
но је дан од нај е мо тив ни јих
мо ме на та мог де тињ ства. Ме -
ђу тим, од мо мен та ка да сам
се за љу би ла у фла у ту, до мо -
мен та ка да сам по че ла да по -
ха ђам ча со ве, про шло је пу не
две го ди не. Би ло ми је ну ђе но
да идем на ви о ли ну, ви о лон -
че ло и кла вир, али то ни је до -
ла зи ло у об зир. Стр пљи во сам
че ка ла и ко нач но се упи са ла у
Му зич ку шко лу „Јо ван Бан -
дур” у пе том раз ре ду основ не
шко ле.

l Ка ко је те као ваш ака дем -
ски пут?

– Пр во сам упи са ла Му зич -
ку ака де ми ју и Прав ни фа кул -
тет у Бе о гра ду, ме ђу тим, убр зо
се по ка за ло да не мам ни ка квог
афи ни те та за пра вне науке. При
упи су на тре ћу го ди ну Ака де -
ми је, ре ши ла сам упи шем ФОН.
На кон за вр шет ка дру ге го ди не
ФОН-а, ди пло ми ра ла сам на
Ака де ми ји и до би ла по ну ду да
идем на да ље уса вр ша ва ње у
Па риз. У том мо мен ту, ви ше
ни је би ло ди ле ме где ме ка ри -
је ра во ди и ко јим пу тем тре ба
да идем. Без раз ми шља ња сам
спа ко ва ла ко фе ре и пре се ли ла
се у Па риз, где сам про ве ла на -
ред не три го ди не.

l Ко ли ко се раз ли ку ју сту -
ди је у Ср би ји и Па ри зу?

– Сва ка зе мља, сва ка шко ла,
сва ки про фе сор, учи ли су ме и
мо ти ви са ли на по се бан на чин.
Та ра зно вр сност и ши ро ка па -
ле та ис ку ства оно је што ме
да нас чи ни ова квом ка ква је -
сам. Про шла сам од ши ро ког
основ ног му зич ког обра зо ва ња
у сред њој шко ли и на Ака де -
ми ји у Бе о гра ду, пре ко фо ку -
си ра ног и из во ђач ки-ори јен ти -
са ног тре нин га у Па ри зу, до
ис тра жи вач ког и ви со ко а ка -
дем ског ба вље ња умет но шћу у
Аме ри ци. Да не при чам о бо -
гат ству ко је сам сте кла са мо
пер фект ним по зна ва њем два
стра на је зи ка.

l Ка да је усле дио од ла зак у
Аме ри ку?

– По зив за сту ди ра ње у Аме -
ри ци усле дио је 2013. го ди не
ка да ме је чу ла мо ја бу ду ћа
ман тор ка Сте фа ни Јут. Ја ну а -
ра 2014. го ди не оти шла сам на
ау ди ци ју и би ла при мље на на
док тор ске сту ди је. У ав гу сту
2014. пре се ли ла сам се за САД
(Ме ди сон, Ви скон син) као до -
бит ни ца пре сти жне „Па ул Ко -
линс” сти пен ди је ко ја је об у -
хва та ла ком плет но по кри ве не
тро шко ве сту ди ја и жи во та то -
ком сту ди ја. Глав не сту ди је би -
ле су ми на Од се ку за фла у ту,
а спо ред не Би знис у умет но -
сти. 

l Ко ли ко је од ла зак у Аме -
ри ку зна чио за твој успон у
кари је ри?

– Мо рам при зна ти да је то
нај бо љи ко рак ко ји сам на пра -
ви ла у свом жи во ту. Ов де се
осе ћам до бро до шло, це ње но и
по што ва но. За ових пет го ди на
мо гу на пр сте да на бро јим мо -
мен те ка да сам се осе ти ла фи -
зич ки не бе збед но или ет нич ки
из дво је но, за раз ли ку од Па ри -
за, где је то би ла сва ко днев на
по ја ва. Зна ње, рад и та ле нат су
на ви со кој це ни и мо гућ но сти
су на сва ком ко ра ку, мо раш са -
мо зна ти ка ко да их пре по знаш
и угра биш. Оно што ја лич но
нај ви ше це ним је сте осе ћај сло -
бо де! Као што сам ре кла, мо -
гућ но сти су нео гра ни че не, та -
ко да кре а тив ност мо же да до -
ђе до из ра жа ја! Аме ри ка ми
ни је са мо по мо гла да на пре ду -
јем у сво јој ка ри је ри већ да
упо знам се бе и сво је мо гућ но -
сти. Тек ка да сам се пре се ли ла
ов де, схва ти ла сам ко ли ко мо -
гу ви ше да пру жим и учи ним,
да мо гу сво ја кри ла да ра ши -
рим и сло бод но ле тим!

l Ка ко из гле да ју док тор ске
сту ди је та мо?

– Овај Уни вер зи тет по знат
је по ис тра жи вач ком ра ду, та -
ко да су мо је док тор ске сту ди -
је би ле под јед на ко про же те

теориј ским и прак тич ним ра -
дом. Од исто ри је, те о ри је умет -
но сти, му зи ке и стра них је зи -
ка, до прак се у обла сти из во -
ђа штва и пре да ва ња. Ја сам,
као ис так ну ти „Па ул Ко линс”
сти пен ди ста, има ла не ве ро ват -
не мо гућ но сти. Три го ди не сам
во ди ла и би ла пр ви фла у ти ста
сим фо ниј ског ор ке стра и опе -
ре, би ла члан ба рок ног и мо -
дер ног са ста ва, где смо са ра -
ђи ва ли са са вре ме ним ком по -
зи то ри ма. Др жа ла сам при ват -
не и груп не ча со ве фла у те сту -
ден ти ма основ них и ма стер
сту ди ја и ти ме по ма га ла сво -
јој мен тор ки у во ђе њу сту ди ја
и пред ста вља ла шко лу на кон -
фе рен ци ја ма, ве ли ким до га ђа -
ји ма и све ча но сти ма, што је
би ла по себ на част. Наш Фа -
кул тет исто та ко зах те ва да
ода бе реш област ко ја ни је твој
глав ни фо кус ка ко би ти про -
ши ри ли ви ди ке. Мо ја област
би ла је Би знис у умет но сти,
где сам мо ра ла јед ну це лу го -
ди ну да бу дем на струч ној прак -
си и ра дим за умет нич ку ор га -
ни за ци ју. Исто та ко, ве ли ки
део вре ме на про во ди ла сам на
пре да ва њи ма из обла сти би -
зни са, ана ли зе тр жи шта, ад -
ми ни стра тив ног де ла во ђе ња
фе сти ва ла или би ло ко је ор га -
ни за ци је, као што су опе ра или
по зо ри ште. Не про це њи во ис -
ку ство и зна ње!

l Шта је усле ди ло на кон док -
тор ских сту ди ја?

– Док то ри ра ла сам у ма ју
2017. го ди не. У ис тој не де љи
про сла ви ла сам свој ро ђен дан
и уда ла се. На ред них осам ме -
се ци про ве ла сам без на сту па
и у ти ши ни, јер сам апли ци -
ра ла за зе ле ну кар ту. То ми је
у по чет ку те шко па ло, али сам
убр зо окре ну ла си ту а ци ју у
сво ју ко рист и по че ла са ра -
дом на про јек ту ко ји ми је ду -
го ле жао на ср цу. Ко ри сте ћи
зна ње ко је сам сте кла и мо ти -
ви са на лич ним ис ку ством и
же љом да учи ним овај свет

бо љим и рав но прав ни јим, по -
кре ну ла сам ин тер на ци о нал -
ни фе сти вал „LunART”, ко ји
је по све ћен по др шци и про -
мо ви са њу же на у свим обла -
сти ма умет но сти. 

Убр зо сам до би ла и фан та -
стич ну по ну ду да бу дем умет -
нич ки ди рек тор фе сти ва ла
„Spring Green”, а тре нут но сам
на по зи ци ји Са рад ни ка за ме -
ђу од бор ска пи та ња и стра те -
шке ини ци ја ти ве у Цен тру за
умет ност „Overture”, нај ве ћој
умет нич кој ор га ни за ци ји у овој
др жа ви и око ли ни. 

l Сни ми ла си му зич ке ал бу -
ме и до би ла не ка пре сти жна
при зна ња?

– Од ка да сам ди пло ми ра -
ла, до би ла сам ти ту лу Му зи -
ча ра го ди не 2018, на сту па ла
као со ли ста са ор ке стром ви -
ше пу та, до би ла пр ву на гра ду
на На ци о нал ној фла ут ској кон -
фе рен ци ји у Ор лан ду 2018,
пр ву награ ду за нај бо ље ка -
мер но из во ђе ње од „The Ame-
rican Prize”, дру гу на гра ду на
„Так ми че њу за умет нич ко по -
сло ва ње Уни вер зи те та у Ви -
скон си ну”, дру гу на гра ду на
„Пр вом беч ком ин тер на ци о -
нал ном так ми че њу” и би ла
сам фи на ли ста на „Pro-Musi-
cis International Award”. Сни -
ми ла сам „Cries & Whispers –
Flute Works by Doina Rotaru”.
Исто та ко, би ла сам гост на
мно гим дру гим ал бу ми ма и у
про це су сам сни ма ња нај но -
ви је му зи ке за ду вач ки квин -
тет ко ју је мо ја гру па пре ми -
јер но из ве ла.

l Хо ћеш ли има ти не ки на -
ступ у Ср би ји?

– Искре но, во лим да, ка да
до ђем у Ср би ју, сво је вре ме по -
све тим са мо фа ми ли ји и нај -
бли жим при ја те љи ма. Та ко да,
до са да ни сам при хва та ла ни -
шта од на сту па или по сло ва.
Си гур на сам да ће се и то де -
си ти, пре или ка сни је, ка да се
ство ре пра ви усло ви за то. Уна -
пред се ра ду јем том тре нут ку!

Културни телекс
МУ ЗИ КА

Пе так, 9. ав густ, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт гру -
пе „Са мо стал ни ре фе рен ти”.

Су бо та, 10. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт
са ста ва „Salsa y punto”.

По не де љак, 12. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон -
церт три бјут бен да „Amy’s house”.

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА МИ ЛО ША КА ЛИ ШКОГ

Не по де ље но ис ку ство

У пе так, 2. ав гу ста, у На род -
ном му зе ју Пан че во отво ре -
на је из ло жба сли ка вр шач -
ког умет ни ка Ми ло ша Ка ли -
шког под на зи вом „Не по де -
ље но при су ство”. 

Мла ди умет ник из Вр шца
пред ста вио се на шим су гра -
ђа ни ма по дру ги пут, на кон
број них из ло жби ши ром зе -
мље. Ње го ва пр ва из ло жба у
Пан че ву одр жа на је 2017.

го ди не у Исто риј ском ар хи -
ву. Oвог пу та из ло же не су
не ке ста ре сли ке, али и мно -
го но вих уља на плат ну, као
и ра до ва на кар то ну и
папиру.

Ми лош Ка ли шки (30) ди -
пло ми рао је на Фа кул те ту
ли ков них умет но сти у Бе о -
гра ду на Од се ку за сли кар -
ство, где је за вр шио и Ма -
стер сту ди је.

РАЗ ГО ВОР: ДР ИВА УГР ЧИЋ, ФЛА У ТИСТ КИ ЊА

СЛО БО ДАН ЛЕТ ТА ЛЕН ТО ВА НЕ ПАН ЧЕВ КЕ

Успех преко океана
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НАШ ГОСТ: РА ДИ САВ ЛУ КИЋ БА ТА, СПОРТ СКИ РАД НИК

СА ВЕ РОМ У СЕ БЕ И У ГВО ЗДЕ НИ ПУК
Ро ђен је 9. ав гу ста 1948. го -
ди не у Га ју. Де вет ле та ка сни -
је пре се лио се у Пан че во и –
по стао је ле ген да. Ба вио се
гим на сти ком и атле ти ком, тре -
ни рао је фуд бал у „Же ле зни -
ча ру”, али је нај ве ћи део свог
жи во та по све тио ру ко ме ту. Чи -
та ву де це ни ју био је ак ти ван
у ка ча ре вач ком „Је дин ству”,
а он да је по стао пр ви опе ра -
ти вац РК-а „Ди на мо”. Не ка ко
увек у сен ци, али без ње га клуб
јед но став но ни је мо гао да
функ ци о ни ше. Ово је при ча о
Ра ди са ву Лу ки ћу, или јед -
ностав но Ба ти, ду го го ди -
шњем се кре та ру пан че вач ких 
„жу то-цр них”.

Наш са го вор ник је спорт за -
во лео још у Основ ној шко ли
„Ђу ра Јак шић”, а глав ни „кри -
вац” за то био је чу ве ни на -
став ник фи зич ког вас пи та ња,
Дра ги Је лић.

– Ба ви ли смо се го то во свим
спорт ским гра на ма. Ја сам не -
ка ко нај ви ше за во лео гим на -
сти ку на по чет ку, али ни сам
про пу штао тре нин ге фуд ба ла
и ру ко ме та. Ух, би ло је то без -
бри жно вре ме, а утак ми це про -
тив еки па из „Зма је ве” шко ле
би ле су по се бан ри ва ли тет –
при се ћа се Ба та сво јих спорт -
ских по че та ка.

Ру ко ме том је озбиљ ни је по -
чео да се ба ви у мла ђим се лек -
ци ја ма „Ди на ма”, а он да је на
по зив при ја те ља из Ка ча ре ва
пре шао у „Је дин ство”, где је,
са пре ки дом од јед не се зо не,
про вео чи та ву де це ни ју – од
1971. до 1981. го ди не.

– За и ста је дан пре ди ван пе -
ри од жи во та. Играо сам на ле -
вом кри лу, а у еки пи су би ли и
Не над Кец ман, Дра ган Ле чић,
Ср бо љуб Ра па јић и мно ги дру -
ги асо ви ру ко ме та. „Је дин ство”
је та да игра ло у Дру гој са ве -
зној ли ги СФРЈ. У то вре ме сам
упо знао и сво ју жи вот ну са пут -
ни цу, Рад ми лу, та да Абра мо -
вић, јед ну од нај е фи ка сни јих
ру ко ме та ши ца „Ди на ма” свих
вре ме на; игра ла је на ле вом бе -
ку – до бро се сна ла зи наш са -
го вор ник по мо ру се ћа ња.

У се зо ни 1973/74 играо је и
у „Ди на му”, до шао је као за ме -
на чу ве ном По крај цу ко ји је
оти шао на слу же ње вој ног ро -
ка. До жи вео је те шку по вре ду
ви ли це ко ја га је ма ло оме ла у

тре нин зи ма, а већ 1975. го ди -
не за сно вао је и рад ни од нос у
„Кон струк то ру”, где је ра дио
до 1990.

– Ка да сам за вр шио играч ку
ка ри је ру у „Је дин ству” био сам
„тех ни ко” Бо го са ву Пе ри ћу у
жен ском „Ди на му”; имао сам
же љу да по ста нем тре нер, али
сам већ 1983. го ди не са „Кон -
струк то ром” оти шао у Ал жир,
па је та иде ја про па ла – до да је
Лу кић.

Усле ди ле су го ди не рас ту ра -
ња Ју го сла ви је, гра ђан ски рат,
санк ци је... Би ло је то ве о ма те -
шко вре ме за све, на ро чи то за
оп ста нак спорт ских ко лек ти ва.

– „Ди на мо” се 1990. бо рио
да пре жи ви. Играч ки ка дар је
ка ко-та ко и по сто јао, али
управ ни од бор био је у ра су лу.
Са мо Љу би ша Ке сић, Ми ки
Мар ја но вић и Или ја Виг ње -
вић оста ли су у „Ди на му” као
тре не ри. При кљу чио сам им
се са же љом да спа се мо клуб.
„Жу то-цр ни” су та да би ли у
Ре пу блич кој ли ги, а је се њи део
пр вен ства за вр ши ли су на прет -
по след њем ме сту. Ипак, ус пе -
ли смо да се кон со ли ду је мо.
Од и гра ли смо сјај но у на став -
ку шам пи о на та, чак смо са -
вла да ли и до та да не по ра же -
ни „Пар ти зан”, и то са че ти ри
го ла раз ли ке. Пу бли ка се вра -
ти ла у ха лу, „жу ти” су по но во
по ста ли ак ту ел ни... Та да сам
био тех нич ки ру ко во ди лац еки -
пе и у тан де му са Или јом при -
пре мао сва ку на ред ну утак ми -
цу – с по но сом ис ти че по пу -
лар ни Лу ка ра.

На пред лог игра ча, та да шњи
пред сед ник „Ди на ма”, Љу би -
ша Ке сић, за мо лио га је 1991.
да при хва ти уло гу се кре та ра
клу ба. Од та да, па све до 2013.
го ди не, Ра ди сав Лу кић Ба та

био је не за мен љив шраф у
функ ци о ни са њу овог спорт ског
ко лек ти ва.

– Ја ко те шко вре ме. По ли -
ти ка се уме ша ла у све сег мен -
те жи во та, па и у спорт. Мо -
жда и нај те же би ло је за вре ме
бом бар до ва ња. Рат је спор ти -
сти ма уни штио сно ве, али њи -
хо ва же ља за ру ко ме том и та -
да је би ла за ди вље ње. Мом ци
су сва ко днев но до ла зи ли на
тре нин ге, а РСВ је фор ми рао
Рат ну ли гу Вој во ди не. Утак ми -
це смо игра ли у рит му сре да-
су бо та, мо рал је био на ви си -
ни, а же ља игра ча ве ли ка. На
кра ју, „Ди на мо” је осво јио то
так ми че ње – са гор чином у гла -
су, пре при ча ва Ба та до га ђа је
од пре два де сет годи на.

То ком ње го вог ман да та „Ди -
на мо” је три пу та ис па дао и
три пу та се вра ћао у елит но
руко мет но так ми че ње на ше
земље.

– Ни ка да ни смо ис па ли ни -
же од дру гог ран га так ми че ња.
Ме ња ли су се та да про гра ми
раз во ја спор та, ме ња ла се по -
ли ти ка и од нос град ских вла -
сти пре ма клу бо ви ма. Са мо сам
ја про ме нио де сет „ми ни ста -
ра” за спорт у на шој оп шти ни
и два на ест-три на ест пред сед -
ни ка клу ба. Мо ра ли смо да се
при ла го ђа ва мо но во на ста лим
си ту а ци ја ма, а не тре ба за бо -
ра ви ти да су клу бо ви та да из
гра да фи нан си ра ни са са мо 35
од сто од свог пла ни ра ног бу -
џе та. Оста так нов ца мо ра ли
смо да про на ла зи мо са ми ка ко
зна мо и уме мо. На сву сре ћу,
би ло је при ја те ља ко ји су же -
ле ли да по ма жу „Ди на му”. Сада
је вре ме дру га чи је. До на то ра

ви ше не ма, спорт ске рад ни ке
смо из гу би ли, ма да бих во лео
да смо на пра ви ли ис ко рак ка
бу дућ но сти. Те шко је пред ви -
де ти по ло жај клу ба у на ред -
ним го ди на ма, али сва ка ко се
на дам нај бо љем – Лу кић струч -
но об ја шња ва ка ко су не ка да
функ ци о ни са ли спорт ски
колек ти ви.

Као леп сег мент свог бив -
ство ва ња у „Ди на му”, Ба та по -
себ но ис ти че рад са нај мла ђим
ру ко ме та ши ма.

– Из у зет но сам по но сан што
смо ја ко во ди ли ра чу на о мла -
ђим се лек ци ја ма. У ства ри, оне
су би ле спас за „Ди на мо”. Ти
де ча ци су, ка да је би ло нај те -
же, уско чи ли у пр ви тим и са -
чу ва ли су клуб. По себ но бих
ис та као Вла да на Ви ди ћа, за
ње га сма трам да би да нас био
је дан од нај бо љих тре не ра у
Ср би ји, да је остао у ру ко ме -
ту. Та ко ђе, по но сан сам на Ни -
ко лу Мар ко ви ћа и Ива на Пет -
ко ви ћа, на на ше мом ке ко ји
су и као тре не ри пред во ди ли
клуб. Не ћу да за бо ра вим ни
Не бој шу Жи гу, твор ца свих
мла ђих се лек ци ја „Ди на ма”.
Знао је ода бе ре игра ча, да пре -
по зна та ле нат и да те де ча ке
за др жи у ру ко ме ту. Баш као и
по ме ну ти, тре ба апо стро фи ра -
ти и Ми ла на Кр сти ћа, чо ве ка

ко ји се при хва тио тре нер ског
по сла ка да то ни ко ни је же -
лео, ра дио је на пор но, без ика -
кве на кна де и са чу вао је клуб
од про па да ња – не за бо ра вља
Ба та љу де ко ји су утка ли се бе
у исто ри ју пан че вач ке спорт -
ске ико не.

Мно го то га је ова, са да се да,
гла ва пре ту ри ла пре ко се бе.
По сле број них жи вот них ис ку -
ше ња, са да мо же да ужи ва у
за слу же ној пен зи ји.

– Жи вот спорт ског рад ни -
ка је као стру ја. Има пр ву,
дру гу и тре ћу фа зу. Ка да одеш
у пен зи ју сма тра ју те ну лом,
а по том ти сле ду је узе мље ње
– са ши ро ким осме хом на ли -
цу за кљу чу је Ра ди сав Лу кић
Ба та.

Ле ти вре ме, про ла зе го ди -
не... Вра ти мо се на пр ву ре че -
ни цу овог тек ста...

Ле ген до, сре ћан ро ђен дан!
Алек сан дар Жив ко вић

Јед на од нај леп ших гра ђе ви -
на у Пан че ву, ко ја пле ни па -
жњу спе ци фич ним ар хи тек -
тон ским сти лом ко јим је са -
гра ђе на, је сте За ко ва ку ћа у
стро гом цен тру гра да. На ла -
зи се на углу глав не ули це –
Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка и
Уског со ка че та и го то во да
не ма фо то гра фи је па но ра ме
цен тра Пан че ва на ко јој ни је
ове ко ве че на. Због то га за њу
с пу ним пра вом мо же да се
ка же да је је дан од сим бо ла
на шег гра да.

Ову ку ћу је са гра дио тр го -
вац Ми ло ра до вић 1903. го -
ди не, а по том је про дао Ми -
ла ну За ку, ве ли ком жу па ну
Вр шца и Пан че ва, по ко ме је
ка сни је на зва на. У при зе мљу
За ко ве ку ће би ло је ви ше по -
зна тих про дав ни ца, а про стор
на ње ном спра ту ко ри шћен
је за ста но ва ње. 

За ко ву ку ћу кра си ло је и
ве ли ко дво ри ште ко је је, као
и ај нфор ко ји во ди до ње га,
по пло ча но коц ка ма од тзв.
клин кер опе ке из Ма ђар ске.
Оне су и још увек из у зет но
очу ва не, иа ко су по ста вље не
пре ви ше од сто го ди на! По -
сто ја на је и ве ли ка ка пи ја на
ула зу у дво ри ште. И по ред
то га што је да нас при лич но
ру и ни ра на, ви ди се да је би -
ла из у зет но ле па ка да је по -
ста вље на.

За ко ва ку ћа би ла је ду го го ди -
на јед на од нај ра ско шни јих и
нај ре пре зен та тив ни јих гра ђе -
ви на у цен тру Пан че ва. Та ко
је би ло све до 12. ок то бра 1959.
го ди не ка да је на ци о на ли зо -
ва на на осно ву од лу ке та да -
шњих град ских вла сти. По сле
то га је го ди на ма про па да ла,
до 2004. го ди не, све док та да -
шња ло кал на власт ни је уло -
жи ла у ње ну об но ву и ре кон -
струк ци ју 8,5 ми ли о на ди нара.
То је омо гу ћи ло да бу ду оба -
вље ни те мељ ни гра ђе вин ски,
за нат ски и гип са ни ра до ви
на ре ви та ли за ци ји фа са де и
да она бу де окре че на све тлом
и при јат ном бо јом, а пре у ре -
ђен је и огро ман про стор на
спра ту. За хва љу ју ћи то ме, За -
ко ва ку ћа је и дан-да нас,
после то ли ко го ди на од ка ко
је са зи да на, украс цен тра
Пан че ва.

Не ке од пр вих асо ци ја ци ја
на За ко ву ку ћу ста ри јим Пан -
чев ци ма би ле су про дав ни ца
„Бо ро во” у ње ном при зе мљу,
као и не ка да шњи ви део-клуб
„То кио”, ко ји је уз „МС” и
„Атлан тис” го ди на ма био пр -
во ме сто за из најм љи ва ње фил -
мо ва на те ри то ри ји на шег гра -
да. У За ко вој ку ћи је ду го би -
ло и се ди ште Ко а ли ци је „Вој -
во ди на”, ко ју је пред во дио наш
су гра ђа нин и про фе сор, Дра -
ган Ве се ли нов. М.Г.

ЗА КО ВА КУЋА

Кућа великог 
жупана

Панчевачка лепотица

И КУ ЋА ЗА КЛУБ

По сле бом бар до ва ња,

1999. го ди не, „Ди на мо” је

остао без игра ча, спон зо -

ра, а тре ба ло је вра ћа ти

по зај ми це...

– Уз раз у ме ва ње по ро -

ди це, а ка ко би клуб мо гао

да вра ти ду го ве, про дао

сам по ро дич ну ку ћу и ве ћи

део тог нов ца усме рио на

по вра ћај клуп ских по зај ми -

ца. Же лео сам по сва ку це -

ну да спа сим спорт ску

ико ну на шег гра да. Ипак,

стрес је узео свој да нак.

Ин фаркт сам имао 2005, а

опе ра ци ју ср ца 2010. го ди -

не. Са да је све до бро, хва -

ла бо гу – до да је Ба та.

ГВО ЗДЕ НИ ПУК

Јед на од оми ље них уз ре чи -

ца Ба те Лу ки ћа, по го то во

ка да се срет не са при ја те -

љи ма је: „Где сте ју на ци

Гво зде ног пу ка?”.

– Да, по то мак сам ју на -

ка Гво зде ног пу ка. Мо жда

сам и због то га из др жао

све ове го ди не. Мој де да

Ра ди сав, по ко ме сам и до -

био име, био је члан овог

слав ног пу ка срп ске вој -

ске. Бу га р ски вој ни ци уби -

ли су и ње га и ба бу,

спа ли ли су им ку ћу, а сед -

мо ро де це од ра ста ло је са -

мо у по дру му ру ше ви не –

по но сно ис ти че Ба та.

ЛА СТА

Наш са го вор ник имао је мно го успе ха и на гим на стич ким

спра ва ма, на по чет ку сво је ка ри је ре.

– Био сам је дан од нај бо љих, без ла жне скром но сти. Та -

ко сам на сту пио и на про сла ви да на Гим на зи је, сво је вре -

ме но, на при ред би у До му кул ту ре. По чео сам ве жбу на

раз бо ју и, у за но су, на пра вио сам јед ну без ве зну гре шку.

Ка ко бих што пре ис пра вио ути сак код пре пу ног гле да ли -

шта, же лео сам да пре ско чим ред швед ских клу па ко је су

би ле по ре ђа не пре ма пу бли ци. За ла тео сам се, ба цио, ра -

ши рио ру ке, на пра вио ла сту... И за вр шио сам у на руч ју про -

фе со ра Мо ри ша на ко ји је се део у пр вом ре ду – са осме хом

при ча Лу кић.

Дани у „Јединству” (Лукић – доле десно)

КАД ДРУЖЕЊЕ ПОСТАНЕ ТРАДИЦИЈА

Најбољи од најбољих

Иако су одавно изашли из
школских клупа и у међувре-
мену постали успешни и обра-
зовани људи, они нису забо-
равили средњошколске дане
и своје тадашње другаре.

Матуранти 106. генераци-
је Гимназије „Урош Предић”
из нашег града најбољи су
пример како се и у овом вре-
мену брзине увек може наћи
довољно времена и за искре-
не пријатеље.

Јубиларно обележавање го-
дишњица од завршетка сред-
ње школе, у њиховом случа-
ју, убрзо је заменило једно-
месечно окупљање.

Тако се некадашњи учени-
ци 106. генерације Гимназије
сада састају сваког последњег
петка у месецу и кроз разго-
воре и дружење евоцирају
успомене на неко лепше време.

Сада се с нестрпљењем оче-
кује 30. август и нови сусрет...
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До ло вач ки Дом кул ту ре и ове
го ди не при ре ђу је ра ди о ни це у
скло пу „Сту дент ске лет ње
праксе”.

Та ко је Дра га на Ри стић са
ма стер сту ди ја Срп ског је зи -
ка и књи жев но сти у Но вом
Са ду, гру пу осно ва ца на во ди -
ла на ши ре ње зна ња и не го ва -
ње љу ба ви пре ма срп ском је -
зи ку и књи жев но сти. Ка ко де -
ца нај ра ди је уче кроз игру, она
је и ове го ди не на пра ви ла би -
ци кли стич ко-лин гви стич ко-
књи жев ни по ли гон, ко ји је,
по ред фи зич ких пре пре ка, са -
др жао и пи та ња из по ме ну тих
обла сти. У слу ча ју по гре шног
од го во ра, та ми ча ри ма су од у -
зи ма ни бо до ви, као и ка да сру -
ше чуњ или на га зе да ску. У
ор га ни зо ва њу по ли го на Дра -
га ни је по ма гао Де јан Ра ди -
во јев, ма стер ин же њер са о бра -

ћа ја са Фа кул те та тех нич ких
на у ка у Но вом Са ду.

С дру ге стра не, Ми ла на
Стан ко вић, сту дент Ви со ке
здрав стве не шко ле стру ков них
сту ди ја у Бе о гра ду, ра ди о ни це
је кон ци пи ра ла та ко да де ци
од три до два на ест го ди на по -
мог не у са вла да ва њу основ них
хи ги јен ских на ви ка, а под се -
ти ла их је и на пра вил ну ис -
хра ну и на у чи ла ко ме мо гу да
се обра те ка да се ло ше осе ћа -
ју. Усле дио је за јед нич ки рад
за сно ван на цр та њу и бо је њу
оми ље ног во ћа или по вр ћа, а
фи на ле је био ма скен бал на
тр гу ис пред До ма кул ту ре.

Ба нат ски Бре сто вац: У
организaцији ЈКП-а „Ко брест”
по са ђе на је ла ван да у цен тру
се ла, у че му су во лон тер ски
по ма га ли мно ги гра ђа ни, а исти

је слу чај и ка да је реч о сре ђи -
ва њу ка пе ле. У то ку је фар бање
клу па у школ ском дво ри шту.

Ба нат ско Но во Се ло: „Трак -
то ри ја да”, ко ја је пр во бит но
тре ба ло да бу де ор га ни за о ва -
на у ју лу, би ће упри ли че на у
пр вој по ло ви ни сеп тем бра.
Фол клор на сек ци ја и на род -
ни ор ке стар До ма кул ту ре
при пре ма ју се за уче шће на
пред сто је ћем Ве ли ком фе сти -
ва лу Ру му на у До ло ву.

До ло во: У окви ру Сту дент ске
лет ње прак се одр жа но је не ко -
ли ко еду ка тив них ра ди о ни ца
за де цу основ но школ ског уз -
ра ста. Ма ни фе ста ци ја „На у чи
да пра виш ма ке те” упри ли че -
на је у пе так, 2. ав гу ста, ис -
пред Ме сне за јед ни це, а истог
да на у До му кул ту ре одр жа но
је пре да ва ње под на зи вом „Га -
сим све тло, јер сам од го во ран”.
Лу чи јан Да ни лов на гра ђен је
на ми ну лом „Жи се лу” за најбо -
љи звук, ко ји је ура дио за филм
„Ко лев ка вре ме на”. Те ку по -
след ње при пре ме за пред сто -
је ћи Ве ли ки фе сти вал Ру му на.

Гло гоњ: Ка пе ла на пра во слав -
ном гро бљу је у по не де љак, 5.
ав гу ста, пу ште на је у функ ци ју
у при су ству град ског ме на џе -
ра и све штен ства. Ме сна за -
јед ни ца уре ди ла је ко шар ка -
шке те ре не у се лу та ко што их
је обе ле жи ла и по ста ви ла но ве
та бле и обру че. Фол клор на сек -
ци ја До ма кул ту ре на сту пи ла
је на сла ва ма у Ја бу ци и Сеф -
ке ри ну. По во дом се о ске сла ве
Кир вај, Дом кул ту ре ор га ни -

зо ва ће у че твр так, 15. ав гу ста,
од 20.30 ча со ва, по зо ри шни ко -
мад под на зи вом „Пред ста ва
Ха мле та у се лу Мр ду ша”.

Ива но во: По во дом се о ске
сла ве Ве ли ка Го спо ји на (или
Кир вај), у че твр так, 15. ав гу -
ста, би ће упри ли че но ви ше
про гра ма.

Ја бу ка: У скло пу обе ле жа ва ња
се о ске сла ве Све ти Или ја и
пра зни ка Илин ден, од 2. до 4.
ав гу ста, при ре ђен је бо гат про -
грам. Због не вре ме на је ди но
ни је одр жан кон церт рок-са -
ста ва „Quart core”, а но ви тер -
мин би ће на кнад но утвр ђен.

Ка ча ре во: Удру же ње Ма ке до -
на ца „Вар дар” и ове го ди не
обе ле жи ло је ве ли ки ма ке дон -
ски пра зник Илин ден, и то у
че твр так, 1. ав гу ста, на пла -
тоу ис пред Ме сне за јед ни це,
ка да су, по ред оста лих, на сту -
пи ли Деч ји те а тар „Ви до је Дој -
чи нов ски Да ска лот” и Пе вач -
ка гру па „То ше Про е ски”. Фе -
сти вал спор та би ће упри ли -
чен у су бо ту, 10. ав гу ста, на
СРЦ-у „Је зе ро”, ка да ће би ти
одр жа на пр вен ства др жа ве у
крос ду а тло ну и три а тло ну,
као и у микс шта фе та ма.

Омо љи ца: Ово го ди шњи „Жи -
сел” одр жан је прет ход ног ви -
кен да у До му кул ту ре, а нај -
вред ни ји успех по сти гао је
Алек сан дар Брен ђан из Пан -
че ва, ко ји је осво јио Гран-при
за филм и пр ву на гра ду за по -
је ди нач ну фо то гра фи ју. Ово -
го ди шњи „По ро дич ни да ни”
стар то ва ли су у сре ду, 7. ав гу -
ста, так ми че њем мла дих пе -
вач ких та ле на та и ма ни фе -
ста ци јом „Ци пов ке”, а на ста -
ви ће се број ним про гра ми ма,
ко ји ће тра ја ти до 20. ав гу ста.

Стар че во: На „Да ни ма дру -
же ња” пре о ста ло је обе ле жа -
ва ње цр кве не сла ве Све ти Пан -
те леј мон и још мно го про гра -
ма, ме ђу ко ји ма је и је да на е -
сти „Екс-Ју рок фест”, у окви -
ру ко јег пр вог да на, у су бо ту
10. ав гу ста, од 22 са та, на сту -
па „Нер во зни по штар”, а сутра -
дан у исто вре ме и „ЈУ гру па”.

Месне актуелности 

СЕЛО

Ма ке дон ски и срп ски
пра зни ци брат ски
про сла вље ни

Ово го ди шњи про грам обе ле -
жа ва ња ја буч ких сла ва зва нич -
но је по чео у по не де љак, 29.
ју ла, отва ра њем два на е сте Ме -
ђу на род не деч је ли ков не ко ло -
ни је у До му кул ту ре.

Удар ног да на, у пе так, 2. ав -
гу ста, пра зно ва ло се на све стра -
не. Кре ну ло je ују тру ли тур ги -
јом у Хра му Све тог Или је, а от -
при ли ке у исто вре ме стар то -
вао је и два на е сти Ме ђу на род -
ни фе сти вал ет но-је ла „Грав че
на тав че”, у ор га ни за ци ји до -
ма ћег удру же ња „Илин ден”. По -
ред њих, чу ве ни пи кант ни спе -
ци ја ли тет при пре ма ли су и го -
сти из Ни ша, Вра ња, Пи ро та,
Бе о гра да и окол них ме ста, а
по бе ди ло је Удру же ње „Гер ман”
из Гло го ња, ис пред Вра ња на ца
и „Гло гоњ ки”, док је нај леп ши
штанд има ла „Злат на Ја бу ка”.

По во дом нај ве ћег ма ке дон -
ског пра зни ка, Илин де на, упри -
ли че но је по ла га ње ве на ца на
би сту Го це Дел че ва, ко је је ор -
га ни зо вао На ци о нал ни са вет ма -
ке дон ске на ци о нал не ма њи не.
Пред сед ник са ве та, Бор че Ве -
лич ков ски, ука зао је том при -
ли ком на ва жност обе ле жа ва ња
116 го ди на од илин денд ског
устан ка у Кру ше ву, као и 65 го -
ди на од осни ва ња Ан ти фа ши -

стич ког со бра ња на род ног осло -
бо ђе ња Ма ке до ни је. На кон ње -
га, Мар јан Јо ва нов ски, пр ви се -
кре тар Ам ба са де Ре пу бли ке Ма -
ке до ни је, под ву као је да је Илин -
ден осно ва за сло бо ду и не за ви -

сност и на гла сио да тре ба да жи -
ви ма ке дон ско-срп ско при ја тељ -
ство, док је Алек сан дар Чо трић,
на род ни по сла ник, по ред оста -
лог ис та као и да не ма леп шег
не го да се љу ди и на ро ди ова ко

дру же уз пе сме и га стро ном ска
је ла. Пр ви чо век Ја бу ке, Сло бо -
дан Илић, че сти тао је пра зник
свим су гра ђа ни ма и го сти ма и
на зна чио ни кад бо љу са рад њу
са ма ке дон ским и дру гим локал -
ним удру же њи ма. Не што ка сни -
је, он је до че као број не зва ни це
у Ме сној за јед ни ци, у ко јој је
упри ли че но ре за ње слав ског ко -
ла ча. Том при ли ком је Ана Ор -
ло вић, као нај бо ља уче ни ца осмог
раз ре да ОШ „Го це Дел чев”, на -
гра ђе на злат ни ком и књи гом.

Уве че је на пла тоу ис пред
шко ле одр жан бо гат кул тур но-
умет нич ки про грам, уз уче шће
дру штва „Ва сил Ха џи ма нов”,
„Чи гра” из Пан че ва, као и фол -
кло ра ша из Гло го ња, Сеф ке ри -
на, Опо ва и Кри ве Па лан ке.
Ат мос фе ру је на ро чи то по ди -
гао ле ген дар ни ду ет Се ли мо -
ва-Жел че ски, све док ки ша ни -
је пре ки ну ла кон церт.

Су тра дан је за вр шен тур нир
у ма лом фуд ба лу, а нај бо љи су
би ли ти мо ви „Ла не ко лор”, „Ју -
го сла ви ја” и „ДнД X”; у не де -
љу, 4. ав гу ста, на так ми че њу у
га ђа њу гли не них го лу бо ва из -
над оста лих еки па би ли су Пан -
чев ци, Бре стов ча ни и Но во се -
ља ни, док су по је ди нач но до -
ми ни ра ли Че до мир Пле јић, Не -
бој ша Ло на ча ре вић и То ми слав
Бро зи на. На так ми че њу у ку -
ва њу ри бље чор бе пр ва три ме -
ста за у зе ли су Ма теа Бој ко вић,
Лу ка Кр стев ски и Пе тар Ча јић.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЛЕТ ЊЕ ДЕЧ ЈЕ РА ДИ О НИ ЦЕ У ДО ЛО ВУ

О је зи ку и здра вљу

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ СКУП ПЧЕ ЛА РА У СТАР ЧЕ ВУ

Дру же ње и раз ме на ис ку ста ва
Дру штво пче ла ра из Стар че ва,
у ово до ба ле та, већ де вет на ест
го ди на при ре ђу је из ло жбу ме -
да и дру гих про из во да сво јих
чла но ва на Тр гу нео ли та, а у
по след њих де вет, и скуп ко ји
су на зва ли „Дру же ње ју жно ба -
нат ских пче ла ра”. Том при ли -
ком, по ред опу шта ња са ко ле -
га ма на кон за вр шет ка глав них
па ша, ови пре да ни љу ди су у
ло кал ном До му кул ту ре раз -
ме ни ли ми шље ња о ак ту ел ној,
не за до во ља ва ју ћој, се зо ни, бу -
ду ћи да су вре мен ске не при -
ли ке уве ли ко ума њи ле при но -
се од ба гре ма и сун цо кре та.

Пред сед ник дру штва, Ко ста
Аћа, по здра вио је го сте и чла -
но ве и на гла сио да се пче ла ри,
уз број не не да ће, све ви ше су -
о ча ва ју и са сва ко днев ним уги -
ну ћи ма пче ли њих за јед ни ца,

што је по сле ди ца не кон тро ли -
са ног и не струч ног пр ска ња по -
љо при вред них кул ту ра.

По том је је дан од го сти ју, Ра -
ди ша Та на ско вић, ко ји има пет -
сто пче ли њих дру шта ва, из нео

сво је ви ђе ње тех но ло ги је пче -
ла ре ња у са да шњем пе ри о ду,
ко ји се сма тра мо жда и нај ва -
жни јим за при пре му дру шта ва.
Он је ви ше го ди на раз ми шљао
о то ме ка ко да на ме сти ко шни -

це за зи му и уо чио да му је и у
ЛР и ДБ ко шни ца ма нај бо ље да
оста ви са мо по осам ра мо ва у
пло ди шту, та ко што крај ња ме -
ста у на став ку оста ви пра зна.

– Ти ме се, пре све га, ште ди
вре ме. До вољ но је да се пче ле
хра не све док мед не си ђе до
боч них де ло ва ра мо ва. При том,
пре гле ди тра ју крат ко. Тек ка -
да ви ди мо за пер ке, та дру штва
ишту на шу по моћ. Ина че, клу -
бе се ни кад не раз ви ја на свих
де сет ра мо ва, па пче ле че сто и
не стиг ну до све хра не, а ова ко
мо гу да их до хва те го то во у пот -
пу но сти. Код нас су из над пло -
ди шта по лу на став ци, из ко јих
и ва ди мо мед ко ји иде у из воз –
на вео је ис ку сни пче лар.

На кон пре да ва ња, усле ди ла
је и кра ћа ди ску си ја, а по том и
не фор мал но дру же ње.

У ЈА БУ ЦИ ИСТО ВРЕ МЕ НО ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ СВЕ ТИ ИЛИ ЈА И ИЛИН ДЕН

ДА НИ ЗА ЈЕД НИ ШТВА И ВЕ СЕ ЉА

ТАЈ НА „ГРАВ ЧЕ ТА” У ЗА ПР ШЦИ

Слав ског да на, гра ђа ни ма је бес плат но по де ље но на де се -

ти не пор ци ја спе ци ја ли те та „грав че на тав че”. Је дан од глав -

них мај сто ра за то био је члан удру же ња „Илин ден”,

Ми ло рад Мла де нов ски, ко ји је на вео да је нај бит ни ји део –

при пре ма ње за пр шке, ко ји тра је и до три са та.

– Нај ва жни ји је од нос па су ља и лу ка, ко ји иде у сра зме -

ри де сет пре ма осам. И ту има не ких ма лих тај ни ко је пра -

ве раз ли ку. Не из бе жни са сто јак је и су ва па при ка, и као

де ко ра ци ја, и као љу ти ка. При пре ми ли смо ве ли ку ко ли чи -

ну „грав че та” за су гра ђа не, а то не би мо гло без уче шћа на -

ших чла но ва Мил ке, Ан ђе и Бла го ја – на вео је ку ли нар.

Ни представници амбасаде и скупштине нису му одолели

На пи та ње ка ко про во де нај -
то пли је го ди шње до ба у свом
ме сту, нај че шћи од го вор на су -
мич но ода бра них Омољ ча на је
да пра те Лет ње про гра ме, али
да би тре ба ло по ра ди ти на по -
бољ ша њу са др жа ја за де цу, као
и на уре ђе њу По ња ви це.

Та ко Се ку ли ћи, Ми ро слав
(35) и Ол га (31), због оба ве за
пре ма ћер ка ма – дво го ди шњој
Ви шњи и де ве то ме сеч ној На -
ђи, не ма ју пре ви ше сло бод ног
вре ме на, али ка да им се ука -
же при ли ка, про ше та ју до пар -
ка и по ку ша ва ју да про пра те
не ке од по ну ђе них про гра ма
у окви ру ма ни фе ста ци ја „Жи -

сел” и „По ро дич ни да ни”. По -
не кад свра те и до На род не ба -
ште, јер, ка ко ка жу, у Омо љи -
ци не ма пре ви ше то га за ма -
ли ша не. До да ју и то да би, по -
ред оста лог, до бро до шле и
не ке деч је ра ди о ни це, као и
је дан ур ба ни ка фић. Ка да је о

во да ма реч, Се -
ку ли ћи ра ди је
оду на Ду нав,
не го на обли -
жњу По ња ви цу.

Да ли бор ка
Ве се ли но вић
(36), по др жа ва
иде ју да се по -
пра ви по ну да за
де цу, иа ко су
не дав но код
пар ка по ста -
вље не клац ка -
ли це и љу ља -

шке. За јед но са че тво ро го ди -
шњом ћер ком Ка та ри ном по -
не кад оде на при ват ни ба зен у
се лу, на ко јем су со лид ни усло -
ви за ре лак са ци ју, уз при стој -
ну це ну ула за од две ста ди на -
ра. Њи хов ро ђак, Пе тар Бу ва -
ри (42), ка же да ло кал не вла -
сти тре ба ви ше да се по све ћу -
ју на ро ду не го из бо ри ма. Он

сма тра да је
мно го ма ње љу -
ди на про гра -
ми ма не го ра -
ни је. На По ња -
ви цу рет ко на -
вра ћа, па кад му
се пе ца, оде у
Ива но во.

Бо јан Ла зић
(34) сла же се да
по ме ну ти во до ток ни је пре ви -
ше упо тре бљив, на ро чи то за
ку па ње, пре све га за то што
мно ги не са ве сни гра ђа ни у ње -
га ис пу шта ју фе ка ли је. С дру -
ге стра не, он ви ди да је не што
и ура ђе но, по пут но во по ста -

вље них игра ли шта и на во ди
да Лет њи про гра ми ни су ло -
ши, али је ште та што ма ло љу -
ди уоп ште из ла зи из ку ће. Ње -
гов ше сто го ди шњи син Вик -
тор ових лет њих да на нај ра -
ди је игра фуд бал у пар ку, док,

ка да је код ку -
ће, обич но гле -
да те ле ви зи ју,
нај ви ше „Нин -
џа кор ња че”, а
во ли и да цр та
Спај дер ме на.
На су прот то ме,
ње го вом бра ту
од тет ке, Мар ку
Пе тро ви ћу (7),
на па пи ру се
углав ном на ђу
жи во ти ње, на -
ро чи то ла во ви.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У ОМО ЉИ ЦИ?

Ви ше са др жа ја за де цу

Петар, Далиборка, Катарина

Марко, Виктор, Бојан

Нађа, Олга, Мирослав и Вишња
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ Дa e woo Ne xia
1,5 бензинац 1998 годи-
ште у екстра стању . По-
вољно. 069/301-17-00.
(СМС)

ХИТНО продајем опел
астру караван, 1.6 бензин,
2007. годиште. 066/525-
41-00. (280997)

ДАЧИЈА логан 1.6 МПИ,
бензин, 2005. регистрован,
први власник, 1.500 евра.
063/194-82-14. (28024)

ПРОДАЈЕМ четворотактни
скутер tonys 50 цм, ретро
стил, очуван. 064/188-44-
39. (281081)

СКАЛА 55, 2004. годиште,
плин до 22, регистрован,
750 евра. 064/319-35-67.
(281084)

ПРОДАЈЕМ југо корал ин,
2008. годиште са гасом,
прешао 78.000. 064/195-
89-13. (281112)

ЈУГО 55, 2006, 650 евра,
са плином. 064/907-39-16.
(281114)

ЗАСТАВА 10, 2007, бензин
+ плин + атест. 064/240-
67-56. (281097)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гаражи-
ран, власник. 063/345-
837. (281136)

ПОЛО 1.4, 1.6, 2003, пето-
ра врата, фул опрема, на
име. 064/587-50-24.
(281163)

ПОЛО 1.4, 16 В, 203, пето-
ра врата, фул опрема на
име. 064/587-50-24.
(1281163)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет,
дизел, 2004/5, петора вра-
та, фул опрема. 064/587-
50-24. (1281163)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2010,
петора врата, фул опрема,
атестиран плин. 064/130-
36-02. (281163)

ПУНТО 1.2, 5 В, 2009, ме-
талик сив, одличан, гара-
жиран. 064/856-60-65.
(282217)

ДЕЛОВИ: југо, кец, суза,
мотори, петостепени ме-
њачи, остало. 064/856-60-
65. (281217)

ПУНТО класик, 1.2 бензи-
нац, 2010. годиште, одли-
чан, једини власник, фик-
сно 2.500 евра. 063/839-
56-85. (221273)

ФОЛКСВАГЕН БУБА 1200
Ј, 1976. годиште, у возном
стању, први власник, прва
фарба, прешла 126.000
км. 063/376-400. (281281)

ПОЛО класик 1.9, СДИ,
1999, у првој боји, мотор
добар. 064/130-36-02.
(281163)

ПРОДАЈЕМ пежо 207,
2010, фиат сиећенто, 2002.
064/337-79-38. (281170)

ЗАСТАВА 101 скала 55,
2003. регистрован, до де-
цембра, 2019. годиште.
Тел. 064/320-80-98.
(281312)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(281255)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

069/203-00-44, 066/409-

991. (280830)

ОТКУП возила, алата, гво-

жђа, остало, продаја дело-

ва, долазим на адресу.

063/782-82-69, 061/211-

59-15. (280830)

КУПУЈЕМ или изнајмљујем

гаражу у близини Кикинд-

ске 15. Тел. 062/779-749.

(281045)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу

на Котежу 1. 069/409-83-

42. (281140)

ПРОДАЈЕМ зидану, укњи-
жену гаражу на Тесли, 14
квм. 063/376-400.
(281285)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно пресни-
мавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (281034)

ПОВОЉНО на продају пет
одличних друштава пчела“
лр кошнице“. Хитно.
063/832-50-97 (СМС)

БАЛИРАНА детелина и ја-
рад на продају. 060/444-
55-01. (280682)

МЕШАЛИЦА за бетон, ли-
фамова, прекрупар оџаци
црвени, ауто-приколица
прављена – 175 х 40 х
1.00. 063/755-32-05. (281027)

ПОВОЉНО, горење замр-
зивач, 310 л, сандучар,  у
одличном стању, због пре-
сељења. 064/282-42-38.
(281319)

ПРОДАЈЕМ пећ на чврста
горива „мегал” Бујановац
35 кв, радила две сезоне,
као нова, 500 евра.
069/166-23-40. (281069)

ДА УЛЕПШАТЕ свој дом и
пословни простро. Велики
избор квалитетног цвећа.
064/176-14-20. (281085)

МЕШАЛИЦА за бетон, то-
мос – добро стање, 270
евра. 064/319-35-67. (281084)

ПРОДАЈЕМ трајножарећу
пећ, 50 евра, краљицу 30
евра. После 17 сати.
060/163-35-95. (281104)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер с два мотора, уградна
рерна, судо-машина, угао-
на, трпезаријски сто са
осам столица, Самачки,
кревет, ципеларник. Тел.
063/861-82-66. (271229)

ПРОДАЈЕМ полован цреп
– кикинда 272., 064/701-
24-32. (281220)

ШЉИВА, крушка виља-
мовка, бресква, грожђе,
дуња, за ракију продајем.
Тел. 063/898-53-08. (281234)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа, гаранција. 064/588-
95-48. (281240)

ПРОДАЈЕМ тросед, чеки-
чар, телевизоре, плинске
боце, бицикли, шпорет,
собни бицикл. 064/187-20-
13. (281221)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, ор-
ман, писаћи сто, кревет,
троседи, фотеље. Тел.
063/754-13-26. (281198)

АДРИА камп приколица и
пента 7 кс, повољно, први
власник. 066/408-426.
(281205)

ПРОДАЈЕМ ковачку ватру
и 209 неонских лампи.
069/213-97-37. (281199)

ПРОДАЈЕМ тросед и две
фотеље, очувано. 064/549-
72-05. (281247)

УЛАЗНА врата храстова,
три комада, собна врата,
четири прозора, мало ко-
ришћен. Тел. 063/752-44-
20. (281248)

ПРОДАЈЕМ фрижидере,
12 v, 220 v,  и комбинова-
ни. Тел. 250-12-28. (281249)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
као нови. 371-568,
063/773-45-97. (281259)

ПРОДАЈЕМ исечене старе

греде, , погодно за греја-

ње. Звездан. 063/224-435.

(281260)

НОВ трпезаријски сто од

пуног дрвета 2.00 х 0,85.

065/315-55-14. (281262)

ПРОДАЈЕМ двогробно ме-

сто на гробљу Котеж, ура-

ђен је оквир, постављене

мермерне плоче, мермер-

ни споменик. 064/499-13-

04, 061/419-74-40. (281279)

ПРОДАЈЕМ пећ за етажно

грејање, неисправно и

дечји бицикл, крека весо

пећ, кварцне грејалице

два комада. 065/331-87-

90. (281290)

ПРОДАЈЕМ смедеревац,

дрвену столарију која није

уграђивана, прозоре и

врата. 062/207-004. (281131)

ПРОДАЈЕМ дрвени чамац,

немачке брњице за говеда

три комада, крупара оџа-

ци, моторка за дрва стил,

некоришћена, алумини-

јумске канте за млеко 25

л. 066/539-68-94. (281133)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

wir po ol уску, 5 кг, у ис-

правном стању и ауто-

приколицу. 066/309-996.

(281138)

ПРОДАЈЕМ замрзивач

вертикални, 7 фиока – бе-

ко, зидни сат са клатном.

064/398-38-81. (2811549

ПОВОЉНО храстова бу-

рад два од 120 л, и 2 од 60

л. Тел. 063/307-881. (281162)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја, столице од 1.600,

столови од 4.500. 060/600-

14-52. (281166)

ПРОДАЈЕМ комбиновани

фрижидер, електрични

шпорет, судо-машина,

веш-машина, фелне.

061/185-43-59. (281176)

НОВИ КЛИК-КЛАК лежа-

јеви, нови од 12.900, дрве-

ни кревети од 5.900.

060/600-14-52. (281166)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,

вертикални замрзивач,

веш-машину, шорет равна

плоча. 064/129-73-60. (281184)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ повољ-

но. 063/733-61-78. (281144)

ПРОДАЈЕМ соковник, по-

вољно, нов. Тел. 063/325-

566. (281150)

ПЕЋ алфа плам елита 2,
нова, три месеца кори-
шћена. 064/290-46-44.
(281270)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазак на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (280184)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
шпорете, бојлере, фрижи-
дере и све остало.
063/196-54-56. (281222)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (281164)

ПРОДФАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4,6 кв), до-
става, монтажа, гаранција.
335-930, 063/705-18-18.
(281252)
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Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
Испорука одмах.

063/101-11-47, 064/158-44-10

(3
/2

7
5

8
4

8
)

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, старе па-
ре, сатове, сифон флаше,
старо покућство. 335-930,
063/705-18-18. (281252)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност није битна. 335-
930, 063/705-18-18. (281252)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину, гвожђе, олово,
акумулаторе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазим. 061/322-04-94.
(281239)

КУПУЈЕМ гвожђе, олово,
месинг, бакар, алумини-
јум, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (281239)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, веш-машине,
телевизоре, замрзиваче и
све остало. 061/206-26-24.
(281239)

НА ПРОДАЈУ викендица у
Д. пешчари могуће одло-
жено плаћање и разне
компензације. Тел.
060/622-18-37 (СМС)

КУЋА на продају у Ивано-
ву. 064/828-36-26,
062/415-359. (280837)

КУЋА 120 квм, подрум,
двориште, 27 ари, 18.500
евра. 065/342-23-91. (280634)

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Златибору за некретни-
ну у Панчеву. 069/158-63-
76. (280592)

ПРОДАЈЕМ кућу. 064/414-
24-71. (280432)

УКЊИЖЕН грађевински
плац са кућом,  4.5 ари ,
плацеве 3 ара, пут, струја,
вода, техничка вода.
063/812-42-09. (280951)

БАЊА ВРУЈЦИ, 105 квм +
40 квм, тераса, 5 ари, за-
мена Панчево. 063/307-
816. (28о708)

ПОВОЉНО кућа 127 квм,

Стрелиште, само 280 евра

квм. 062/159-11-23. 

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-

вици, две стамбене једи-

нице, ЦГ. 013/367-261,

062/348-137. 

ПРОДАЈЕ се усељива кућа

са помоћним објектима у

Јабуци. Тел. 063/825-18-

62. (281009)

КУЋА на продају, на крају

Ц. Лазара, Панчево.

063/759-07-43. (281016)

СТАРЧЕВО, плац 7 ари,
угао, чист, власник 1/1.
281084)

КУЋА, Мали рај, 90 квм, 9
ари, продајем/мењам.
011/274-80-67. (281082)

КУЋА, Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/ме-
њам. 064/955-51-85. (281082)

САМОПРОДАЈЕМ кућу.
064/414-Ш, кућа 130 квм,
цигла, 15 ари плаца,
атрактивна локација, по-
требна улагања. 065/600-
23-84. (281030)

САМОШ, продајем обра-
диво пољопривредно зе-
мљиште, 96 ари. Тел.
065/600-23-84. (281030)

ДЕО куће са анексом,
Стрелиште, преко пута
„Авива”, укњижена.
064/952-19-80. (281915)

КУЋА, Старчево, Шумице,
на лепом месту и лепо
уређена. 064/202-78-50.
(281049)

ПЛАЦ на продају, Новосе-
љански пут. Тел. 060/050-
85-37. (281053)

ЈАБУКА – двособна 64
квм, 4 ара плаца, чврста
градња, усељива, 19.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (281056)

СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 27.000, дого-
вор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (281056)

ДОЛОВО, хитно кућа на
продају. 063/707-19-64.
(281057)

ЦЕНТАР, кућа дворишна,
80 квм, 1.5 ари. „Гоца”,
063/899-77-00. (281058)

КОТЕЖ 1, 153 квм, 3 ара,
самостална, договор. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (281058)

ПЛАЦ са објектом у Омо-
љици, вода, власник.
064/260-05-34. (281067)

ПРОДАЈЕМ 38 ари, викен-
дица, воћњак, виноград,
на тврдом путу Тел.
061/657-70-27. (281068)

ПЛАЦ продајем 5,5 ари,
Миса, дозвољена градња.
064/866-23-36. (281070)

ПЛАЦ 9.5 ари, 11,5 х 80 м,
Ул. Скадарска 43, асфалт,
канализација. 064/864-61-
36. (281093)

ПЛАЦ 6 ари, 7.5 х 80 м.
Ул. Скадарска 43, асфалт,
канализација. 064/864-61-
36. (281093)

ПРОДАЈЕМ кућу на 10
ари, поред јабучког пута,
100.000 евра. 069/213-97-
37. (281098)

КУЋА 120 квм, два стана,
помоћни објекти, 5,5 ари,
Цара Душана. 064/075-23-
67. (281105)

КУЋА, центар, 140 квм,
помоћни објекти, 16 ари,
замена Иланџа. 064/075-
23-67. (281105)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
викенд насељу Јабуков
цвет. 064/384-74-65. (281110)

ПАНЧЕВО, Војловица, ку-
ћа, продаја, 206 квм, 14.5
ари, Јаношикова, 37.000.
064/683-84-27. (281106)

КУЋА, 49 квм, колонија
Стрелиште, усељива, 2.5
ара, 32.000. 063/852-77-
72. (281322)

КУЋА на продају, плац 5,4
ара,  Панчево. 064/119-
656, Доњи Град. (28119)

МИСА, 108 квм, две стам-
бене јединице, на ћошку,
7 ари, 39.000.  (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (281125)

ПЛАЦ, 7 ари, Баваништан-
ски пут, 22.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (281125)

ПРОДАЈЕМ нову већу кућу
на Тесли. Тел. 063/849-94-
07. (281134)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. 064/178-
85-36. (28261)

КУЋЕ, Доњи град, 4.6 ари,
110 квм, гас, канализаци-
ја, замена. (478)  „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (281142)

ГРАЂЕВИНСКО привредно
земљиште, 124 ара, Ско-
робара. Тел. 063/325-566.
(281150)

КУЋУ продајем са плацем,
без улагања додатног, по-
вољно, власник. Тел.
064/510-67-81. (281226)

СТАРИЈА кућа, 5 ари, ам-
буланта Горњи град, само
71.000 евра. 069/113-96-
04. (281153)

ХЕКТАР земље на асфал-
ту, северна зона, инфра-
структура, само 17.000
евра. 069/113-96-04. (281153)

ПРОДАЈЕМ пословно-
стамбену кућу у центру
Омољице. 066/311-271,
Сава. (281168)

ПРОДАЈЕМ дворишни део
куће, центар. Тео.
063/738-57-79. (281293)

ПРОДАЈЕМ кућу на Јабуч-
ком путу, преко Сервиса
„Пивашевић”. 060/348-19-
88. (281174)

ПЛАЦ за инвеститоре, Св.
Саве, 5.3 ара, 20 м фронт,
110.000 . „Кров”, 060/683-
10-64. (281230)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-6267.
(281190)

ДОЊИ ГРАД, 3 ара, 113
квм, 53.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-
6267. (281190)

КУЋА на продају, Војлови-
ца, 93 квм, 19 ари, плус
омоћних објеката.
064/148-15-18. (281194)

БЛИЗУ центра на два ара
– две стамбене јединице,
60.000, салонска на 5 ари,
115.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (281204)

ПРОДАЈЕМ кућу 120 квм
+ 80 квм, помоћни објек-
ти, 5.5 ари, легализована.
063/708-68-45. (281233)

ПЛАЦ 6 ари, са три једи-
нице стамбене, 60 квм +
100 квм + 70 квм, миса,
1/1, 55.000 евра. 063/804-
07-85. (281318)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

IZDAJ STAN ODMAH!
Puna pravna sigurnost

NEKRETNINE

AMK

061/262-08-44

СТАРА МИСА, старија ку-
ћа 79 квм, 3,3 ара, 16.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281231)

КУЋА, Горњи град, 170
квм, 3,72 ара плаца, укњи-
жена. 066/539-01-88. (281259)

ПРОДАЈЕМ стару и нову
кућу са баштом,  Максима
Горког 41. 069/192-95-72.
(281301)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, 65 квм, 6 ари плаца,
19.000 евра. 066/341-920.
(281298)

СТАРЧЕВО, комфорна ку-
ћа, 150 квм, помоћни
објекти, плац 9.3 ара.
063/725-99-37.  (2812896)

У ЈАБУЦИ на продају кућа
на парцели од 10 ари.
064/866-23-87. (281310)

КУЋА 100 квм, реновира-
на, 4 ара, 29.000 евра.
Козарачка 10-б, 063/804-
07-85. (281318)

КУЋА, 60 квм, 13.000
евра, 2 ара. Козарачка 10-
а, 063/804-07-85. (281318)

МОНТАЖНА нова кућа,
70 квм, 19.000 евра. Коза-
рачка 10-ц, 063/804-07-
85. (281318)

КУПИО бих кућу у центру,
без посредника, и казан за
ракију, од 120 до 200 л.
064/948-71-22. (281126)

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

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњиже-
но, 27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (281056)

СЕВЕРНА зона, Скробара,
дворишни стан, повољно.
Тел. 063/325-566. (281150)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, први спрат, Радова
зграда, 35.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (281056)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм,  трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(281056)

КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(281056)

МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30 квм.
063/377-835. (280499)

КОТЕЖ 1, 57 квм, двосо-
бан, ЦГ, лифт. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00. (281058)

СТРЕЛИШТЕ, 57 квм, дво-
ипособан, реновиран, хит-
но, 33.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281058)

МАРГИТА, 56 квм, двосо-
бан, новоградња, гас,
41.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281058)

СОДАРА, 36 квм, једносо-
бан, 25.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281058)

ТЕСЛА, 64 квм, лифт, Цг,
одличан, комфоран, дво-
собан, 46.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00. (281058)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс ста-
нови, завршни радови у
току, могућност кредита.
063/788-68-28. (281040)

ПРОДАЈЕМ трособан, од-
мах усељив стан, преко
пута „Авив парка”.
064/700-13-40. (281060)

ТРОСОБАН, трпезарија,
кухиња, терасе, IV, вла-
сник, договор. 013/331-
079, 063/770-45-55. (281063)

МЕЊАМ стан 40 квм, Бео-
град (Борча) за Панчево.
063/470-817. (281744)

МЕЊАМ стан у Шапцу за
стан у Панчеву. Тел.
062/353-283. (281208)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
72 , V,  ЦГ, без улагања,
45.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (281214)

ЦЕНТАР, једнособан, 34
квм, IV, ЦГ, усељив, 24.00,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (281214)

ШИРИ ЦЕНТАР, 54 квм,
ВП, без улагања, остаје
кухиња, 38.000. Договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.

ТАМИШ капија, 65 квм,
III, ЦГ, 56.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (281214)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII , повољно,
25.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(281190)

ЦЕНТАР, 54 квм, IV, рено-
виран, 38.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (281190)

ТЕСЛА, двособан, ТА, ВП,
32.500; једноипособан,
сређен, ВП, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (281204)

СТРОГИ центар, салонски
стан 130 квм, 97.000, цен-
тар, нов трособан, 90 квм.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(281204)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, IV, TA, 25.000; Стре-
лиште, 42 квм, 21.000; но-
ва Миса, 27 квм, 9.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(281204)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (281252)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат. 063/329-340.
(281274)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, 29.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281231)

ТЕСЛА, двособан, ВПР, 52
квм, ТА, 33.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (281231)

ДВОСОБАН, сређен, ЦГ,
Котеж 1, 35.000. (470),
„Дива некретнине”, 345-
534, 064/246-05-71. (281142)

СТАН на продају, 7. јула,
61 квм. 062/176-64-21. (281149)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 46 квм на Стрели-
шту, одлична локација.
065/206-66-32. (281165)

НОВА МИСА, трособан,
100 квм, реновиран, ета-
жа, ВРП, гаража, подрум,
53.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281231)

МАРГИТА, једнособан, II,
32 квм, гас, 26.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (281231)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, у Карађорђевој ули-
ци, 58.000 евра. 064/171-
22-70, 064/090-10-92. (281295)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 61 квм, приземље,
ЦГ, договор. 061/144-47-
49. (281307)

КОТЕЖ, дворишни, 34,
12.500; Котеж 1, 2.5, IV,
38.000; So da ra 2.0, TA,
23.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (2811179

ПРОДАЈЕ се самостални
стан у заједничком двори-
шту, центар Панчева.
063/848-33-89. (281124)

КОТЕЖ, 46 квм + 10, дво-
собан, тераса, уредан,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(281125)

ПРОДАЈЕМ лепу гарсоње-
ру, полусутерен, нова Ми-
са, 28 квм, 9.000 евра.
064/665-86-51, 065/237-
10-68. (281129)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квм. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (281130)

СТРОГИ центар, салонски
стан, 173 квм, тераса 40
квм. (470), „Дива некрет-
нине”, 345-534, 064/246-
05-71. (281142)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина. Власник.
063/803-05-40. (281090)

СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, II, 75 квм, 42.500.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (281108)

МИСА, једнособан, 27
квм, поткровље, наме-
штен, одмах усељив,
15.000 евра. 063/777-28-
66. (281149)

СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, две терасе, два мокра
чвора, две спаваће собе.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (281108)

СОДАРА, 70 квм, ЦГ,
лифт, жуте зграде, 700
евра по квадрату. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. 

КУПУЈЕМ једнособан-дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-
55-74. (281056)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (281056)

КУПУЈЕМ двособан стан
или мању кућу без посред-
ника. 064/130-69-56,
064/448-71-14. (281101)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(280996)

ЦЕНТАР, једноипособан
140 евра, гарсоњера 100
евра, ТВ, кабловска, кли-
ма, интернет. 069/113-00-
73. (281003)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
44 квм, Војвођански буле-
вар, преко пута дома ста-
рих. Тел. 013/251-64-25.
(281011)

ОЗБИЉНОЈ породици по-
требан једнособан или
једноипособанс тан у Пан-
чеву. 065/687-38-78, после
16 сати. (281171)
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04

и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта „МЕТАЛ – ФОРМА КОС” ДОО

Панчево , Кудељарски насип Прва бр 122-д Панче-

во, поднео захтев за одлучивање о потреби израде

процене утицаја на животну средину за пројекaт

„Постројење за складиштење опасног отпада ( елек-

трични и електронски  отпад и акумулатори )”, на

кат. Парцели 11416/20  К.О. Панчево, на територији

Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секрета-

ријата за заштиту животне средине Градске управе

Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710

у периоду од 09. до 19. августа 2019. године радним

даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим за-

хтевом.

ИЗДАЈЕМ кућу, Старчево,
68 квм, двориште, засеб-
на, опремљена, 80 евра.
063/738-21-01. (281079)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси за самце,
студенте. 013/370-398,
063/839-56-81. (281039)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 060/441-11-23.
(280955)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, на
Стрелишту, близу школе.
060/152-10-51. (281008)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
кућу у Старчеву, на глав-
ном путу. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (281059)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, запосленима, од-
мах усељива, центар.
WI/fi, паркинг. 065/240-
01-14. (281122)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
гарсоњеру, намеште-
на/ЦГ. 063/804-15-60. (281132)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Тесли. Тел.
063&849-94-07. (281134)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у центру гртада
за самце. 063/733-02-53. 

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабуч-
ком путу, близу нове фа-
брике, може радници.
065/219-14-22. (281174)

ИЗДАЈЕМ повољно кућу у
центру Мраморка. Тел.
061/185-43-59. (281176)

ОД 1. септембра издајем
једнособан намештен стан
на Содари. 065/832-11-70.
(281096)

КОТЕЖ 1, ј3едноиособан,
полунамештен, ЦГ, II, 140
евра, издајем. 064/888-59-
60. (2381241)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту од 1. септембра.
061/170-04-40. (1281187()

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Котежу
1. Тел. 061/286-67-65. (281213)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, близу бувљака.
064/187-20-13. (281221)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан, приземље, Те-
сла. 063/613-621. (281196)

ПОТРЕБАН празан двои-
пособан стан, центар, Ко-
теж, Содара. 064/252-47-
00. (281202)

ИЗДАЈЕМ стан 53 квм,
опремљен, Котеж 1.
065/665-75-10. (281243)

БЕСПЛАТНО, собу, кухи-
њу, купатило издајем ста-
нарки у Иванову. 064/372-
94-71. (281303)

ИЗДАЈЕМ леп двособан
стан у 7. јула, згрда.
062/609-169. (2813149

ИЗДАЈЕМ стан-кућу, јед-
ноипособан, 100 евра, Же-
лезничка 3, посебан улаз.
063/135-29-76. (281318)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал од 39 квм, центар
Стрелишта. Тел. 064/267-
71-74. (280856)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, без улагања, квалите-
тан, 1/1, 39 квм. 064/217-
79-88. (280953)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (280782)

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, локал
25 квм, издајем/прода-
јем/мењам, уз доплату.
064/226-91-30. (280999)

ИЗДАЈЕМ локал од 55 квм,
угао Д. Туцовића и М. Пу-
пина. Тел. 061/607-81-00. 

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци. 061/200-73-09. 

ПОТРЕБНА кућа за при-
ватну делатност. 064/127-
22-48. (281086)

ЛОКАЛ 30 квм, центар,
новоградња, прометна
улица, за издавање.
062/222-827. (281286)

ПРОДАЈЕМ локал, Дими-
трија Туцовића 10, 60 квм
+ подрум 65 квм, двори-
шна гаража 20 квм, таван
погодан за адаптацију за
стан. 063/208-114. (281285)

ИЗДАЈЕМ локал 34 квм,
преко пута Дома здравља.
Тел. 060/333-02-43. (281139)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-
кал 26 квм, Змај Јовина 5,
I спрат. 063/436-682. (281146)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце, близина
три школе. 060/351-03.56. 

ПОТРЕБАН радник за одр-
жавање комплекса и базе-
на на салашу Ћуран у Бор-
ћи. Пожељан је радник ко-
ји ће да борави на салашу.
позвати тел. 0638285775
Бата. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
домаћи транспорт. Прија-
ва, сталан посао .069/301-
17-00 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за рад на
штеперици са искуством.
062/371-19-51. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије 063/666-755 (СМС)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу ре-
кламног материјала.
060/664-60-06. (280385)

У ОМОЉИЦИ потребна
жена за рад у кући и кро-
јачкој радионици на пако-
вању, плата редовна.
064/147-57-01. (280846)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, до две особе, повољ-
но. 062/856-91-34.
(281245)

ИЗДАЈЕМ стан, једносо-
бан, ЦГ, ученицима, сам-
цима, центар. 063/824-50-
38, 013/321-499.(2812669

СТУДЕНТИМА издајем на-
мештен стан. 063/864-07-
97. (281302)
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ПОТРАЖЊА

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

• Управљање стамбеним
заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

25 godina iskustva

u prometu nekretnina

• kupovina • prodaja • najam

• hitne prodaje – brza realizacija

• kupovina nekretnina pod

hipotekom i u otkupu

Nekretnine GRČKA
najam za 12 meseci od 5.000 €

(zakupi i zaradi)

SENIORSKI
PROGRAM 65 +

– Ugovor o doživotnom izdržavanju

– Ugovor o prodaji sa plodoužitkom

Kompletna organizacija 

pravno-tehničkog poslovanja

• Partner gradnja – kvadrati 
po najboljoj ceni

Licencirani menadžeri u prometu

nekretnina 

AMK nekretnine 
Njegoševa 12
061/262-08-44

NEKRETNINE

AMK

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

GARINELLO-BIG Панчево
тражи

продавачицу са искуством
CV са сликом послати на fasion.form@yahoo.com

АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ
Тражи:

• контролор техничког прегледа – трећи или четврти степен стручне спреме

• аутомеханичар

• машински техничар (мотори  возила)

• саобраћајни техничар (друмска возила)

Једна година радног искуства                         Контакт: 063/851-18-03

Потребна

РАДНИЦА или РАДНИК
за хигијенско одржавање пословног

простора у БИГ центру Панчево

Радно време је непуно, пре подне, идеално за до-

датни посао.

Контакт: 062/226-067, у периоду од 8 до 16 сати.

Превоз шљунка, песка,

сејанца, одвоз шута.

064/158-44-10, 063/101-11-47

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи и за

роштиљем.

Плата 40.000, за 

раднице са искуством

+ пријава + топли об-

рок. Плата за раднице

без искуства 33.000 +

пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04. 
(6/280234)

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

ПОТРЕБАН

РАДНИК
на фарми живина

у Панчеву

065/930‐59‐85
(ф)

ПОТРЕБАН радник, радно
место; монтер централног
грејања, са или без иску-
ства. Јавити се у „Термо-
гас ВМ” од. Телефон:
013/353-792, Адреса –
Книћанинова 101. (280991)

КУВАР потребан рестора-
ну. 064/126-83-53. (281007)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/062-22-79. 

ПОТРЕБНА радница за па-
ковање у шивари.
064/062-22-79. (281083)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије, керамичари и
фасадери, за рад у ино-
странству. 062/183-74-23. 

АУТОПРЕВОЗНИКУ потре-
бан возач камиона Ц и Е
категорије. 063/286-914,
Ђорђе. (281057)

ПЕКАРИ потребна прода-
вачица. 063/193-75-30. 

РАДНИЦА потребна у пе-
кари. 062/404-144. (281076)

ПРОДАВАЧИЦА У пекари
потребна. 066/000-456. (281076)

ПОТРЕБНА радница за
рад на рецепцији.
065/464-35-38. (281173)

ПРОДАЈЕМ посао кете-
ринг сервис са опремом,
договор. 064/128-37-25. (

ПРИВАТНОЈ фирми по-
требни КВ елекетричари и
приправници за радове у
Београду. 062/847-00-95.
(281211)

ПОТРЕБНА шнајдерка за
рад у салону. Уколико по-
седујете вештине у шнај-
дерском послу, креативни
сте и имате радног иску-
ства, онда сте права особа
коју тражимо. За више ин-
формација позовите
064/121-54-18. (281250)

КАФИЋУ Крузер потребне
конобарице и конобари.
Плата од 30.000 до 40.000.
064/136-00-27. (281212)

PO CO-LO CO ресторану
потребне помоћне радни-
це, пекар за рад са финим
пецивом и девојке за рад у
продаји. 064/874-03-01. 

ТРАФИЦИ у центру потре-
бан радник. 063/265-457. 

ПОТРЕБАН конобар за
рад у кафаници. 064/149-
99-73. (281209)

РЕСТОРАНУ „ Банатски
кутак” потребни коноба-
ри/це и помоћне раднице
за рад у кухињи. 060/512-
59-99, 064/988-88-66. (2811201)

ПОТРЕБНИ продавци и
помоћни радници за ре-
сторан и пицерију у Авив
парку. 013/377-230,
064/643-41-22. (281292)

ПОТРЕБНИ радници у ку-
хињи на припремању спе-
цијалитета за ресторане.
013/377-230, 064/643-41-
22. (281242)

ПОТРЕБАН радник/мага-
ционер за рад на силосу.
Све информације на
060/472-08-14. (281254)

ПОТРЕБНЕ конобарице за
рад у кафе Азуру, насеље
нова Миса. Контакт
063/319-139. (281253)

WE I FERT дистрибуције пи-
ћа потребни виљушкари-
сти и возачи Б и Ц катего-
рије.062/446-285. 

ПОТРЕБНА помоћна рад-
ница за рад у кухињи. Ке-
теринг Ваш Вања.
064/255-84-58. (281291)

ПОТРЕБНА радница за
рад у киоску. 064/462-12-
61. (1281282)

ДУБИНСКО прање тепиха,
намештаја, душека, аутом.
Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474. 

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95. 

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (279238)

КОСИМ траву тримером,
воћњаке, дворишта, по-
вољно. Зоран, 061/683-67-
48, 064/438-12-46. (280925)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно, уред-
но и ефикасно. 066/933-
67-90. (280210)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи, при-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (281032)

КОМПЈУТЕРИ, сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-
03-54.

ТВ и сателитске антене,
монтажа ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70. (281065)

БРАВАР, заваривач, изра-
да и уградња капија, огра-
да, надстрешница, заштит-
них решетака. 062/816-33-
84. (281078)

СПУШТЕНИ плафони, зи-
дови, глетовање, кречење,
уградња, ламината, прозо-
ра, врата. 062/816-33-84. 

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, уграђујем, попра-
вљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (281044)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29,
063/842-84-29, 013/252-
03-86. (281111)

ПОТРЕБАН возач за до-
ставу хране, фиксна плата
+ бакшиш. 064/255-84-58. 

WOR DTRA DE тражи водо-
инсталатере и помоћне
раднике са искуством.
Тел. 061/193-00-09. (281289)

ПОТРЕБНА продавачица
за раду малопродајном
објекту пекаре, возач и
помоћни радник у пекари.
063/680-594. (281305)

РОШТИЉЏИНИЦИ код
Тому Лесковчанина по-
требне раднице са или без
искуства. 065/900-50-08
или доћи лично у локал. 

МОЛЕРАЈ, гипс, фасаде,
кровови, рушење. Декора-
тивни камен, хидроизла-
ција. 062/842-20-58 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-
правља и реновира ком-
плетна купатила, обијање
плочица, одвоз шута.
062/816-33-84. (281078)

ШЉУНАК,  песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. 

КОМБИ превоз робе, на-
мештаја, грађевинског ма-
теријала, селидбе. Тран-
спорт, договор. 064/243-
82-85. (280155)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарија.
062/382-2394. (281189)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. 

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, бето-
на, бетонирања, кошење,
ископи. 064/122-69-78. 

ЗАВАРИВАЧКЕ услуге, те-
ренски излазак, монтажа
конструкције, заваривање
прохрома аргоном.
060/424-29-93. (281293)

ЧУВАЛА бих дете, старије
од три године, дугогоди-
шње искуство. Тел.
064/387-85-15. /281155)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, по-
правке, одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59. 

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/364-846. (281158)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, радимо све по-
слове. 061/321-77-93. (28

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, обраде око
прозора, комплетна адап-
тације. 063/893-39-94. (281210)

ЧИСТИМ, одржавам ста-
нове, локале, кафиће.
Ивана, 061/224-50-39,
062/848-97-69. (281220)

ЧИШЋЕЊЊЕ подрума, та-
вана, шупа, гаража, дво-
риште, рушење старих
објеката, повољно. Златко,
063/196-54-56. (281222)

СВЕ врсте физикалија уто-
вар/истовар, рушење, чи-
шћење, разбијање бетона,
селидбе, одвоз шута и не-
потребних ствари, кошење
и слично. Дејан, 061/626-
14-50. (281191)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, изра-
да инсталација, адаптаци-
је купатила, реконструкци-
је, поправке. Тел. 063/312-
26-99. (2811579

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари. Утовар-истовар,
монтажа-демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-
14-50. (281191)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03.

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (280269)

БЕТОНИРАЊА, ископи,
рушења, обарање стабала,
одношење ствари, коше-
ње, итд. 060/035-47-40. 

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња, канализационих це-
ви машинским путем.
062/640-741. (281224)

СЕРВИС и монтажа кли-
ма-уређаја. 061/139-96-
48. (281294)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (281309)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498.

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (4822)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан до-
лазак 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  (281216)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. (281216)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације
по Србији, откуп намешта-
ја.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. (281216)

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  (281216)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаран-
ција. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301-
300, 063/771-24-16. (280854)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278723)  

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15. (278723)

МАШИНСКИ ископ подру-
ма, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, руше-
ња. 063/771-55-44. (281012)

ПОПРАВЉАМО, уграђује-
мо ПВЦ, АЛУ и дрвену
столарију. Ролетне, сигур-
носна врата, комарници.
060/545-34-04. (281029)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне, металне подупи-
раче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (281031)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата. Пензио-
нерима екстра попуст. До-
лазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.

РЕЛАКС масажа за најбо-
ље опуштање. Позовите,
064/922-85-77. (281182)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо
са овереном гаранцијом.
Овлашћени сервис „Фри-
готехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту издату од АТП-а
Панчево на име Јанко Ни-
колић.  (280999)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203,
(281195)

ОГЛАШАВАМ неважећом,
годишњу пензионерску
карту АТП-а, на име Бу-
даи Тугомирка. (281092)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу карту пензионе-
ра АТП-а на име Лебанов
Ана. (281152)

ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс маса-
жу. 061/298-96-69. (281186)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-
57, 063/768-32-68. (277629)

КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика уз-
брдица. + 381 63 243 859,
+ 381 69 499 221. (278827)

СОКОБАЊА апартман,
центар, комплетно опре-
мљен. Vi ber и број
065/205-45-48. Виолета. 

ПОВОЉНО летовање, Шу-
шањ, пун пансион, превоз
септембар, попуст. 064/193-
15-92, 069/193-15-92. (280565)

БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај за 2 – 6 особа.
Слоба. 064/438-12-35. (280851)

ИЗДАЈЕМ апартмане вео-
ма повољно, у сокобањи,
апартмани, хармонија
Стоиљковић Сокобања.
Www.apart ma ni so ko ba -
nja.in fo 018/837-717,
065/616-81-97. (281072)

БЕЛА ЦРКВА, главно језе-
ро, трокреветни апартман
- студио, базен + 2 лежаљ-
ке. Контакт телефон
063/162-31-69. (281181)
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Последњи поздрав

МАРИ

СТОЈАКОВИЋ
1936–2019.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Син ДУШАН

са породицом
(62/281185)

Последњи поздрав

МАРИ

СТОЈАКОВИЋ
1936–2019.

од унука

МИЛОША

(63/281185)

Наша драга супруга, мајка и бака

ИВАНКА ВАЊА

АТАНАЦКОВИЋ
1942–2019.

преминула је после краће болести, 2. ав-

густа 2019. године.

Сахрана је обављена 5. августа 2019. на

Старом православном гробљу у Панчеву.

Породица АТАНАЦКОВИЋ

(75/281235)

Нема више наше

ВАЊЕ

Показала си нам шта значи имате правог при-

јатеља.

Хвала за све!

МИЋА и БОЈКА

(77/281237)

Остали смо без наше

ВАЊЕ
Давала си нам снагу кад год је то било потребно!

ЉИЉА са децом
(78/281238)

Наша мила и вољена мама, бака и прабака

ЉАНА ЈУЛИАНА ПОСКИЋ
1930–2019.

Преминула је 5. августа 2019. 

Сахрана ће се обавити на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Дан и време сахране биће накнадно објављени.

Тугују за њом њени најмилији
(109/281275)

Са великом тугом обавештавамо да је 1.

августа 2019, изненада преминула наша

драга

ЉИЉАНА КОСИЋ
1947–2019.

Сахрана је обављена 3. августа 2019, на

Старом православном гробљу.

Ожалошћени: брат ДРАГОЉУБ, 

снаја БРАНКА, братанац НЕБОЈША, 

снаја ТАЊА и тетине девојчице

АНЂЕЛА и ХЕЛЕНА
(44/281113)

5. августа 2019. престало је да куца племенито срце

МИЛАНА РАДУЈКО

С тугом коју време не може излечити, љубављу коју смрт не преки-

да, увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Супруга ДАНИЦА, ћерка ВИНКА, унук НИКОЛА

и унука ЈЕЛЕНА са породицама

(107/281275)

Последњи поздрав мом ујаку, дивном

човеку

МИЛАНУ РАДУЈКО

Сестричина ДАНИЦА са породицом

(36/281094)

МИЛАН

РАДУЈКО

Последњи поздрав

драгом комшији Ми-

ланчету Мићи

Породица ЂОКОВИЋ

(49/281135)

МИЛАН

РАДУЈКО

Био си најбољи тата

Увек ћу те волети.

Твоја ћерка ВИНКА

(108/281275)

Последњи поздрав

ЉИЉИ КОСИЋ
од куме БУБЕ са породицом

(124/281297)

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

MD International d.o.o je sa dvadeset godina dugom tradici-
jom, jedan je od vodećih distributera roba široke potrošnje,
renomiranih stranih i domaćih brendova. Kao moderno ure -
đen sistem radimo u četiri distributivna centra u Beo gradu,
Novom Sadu, Nišu i Čačku sa nacionalnom pokri ve nošću.
Posvećeni smo stalnom razvoju zaposlenih i una pređenju
kvaliteta poslovanja. Cilj nam je permanentan rast tržišnog
učešće, u skladu sa dugoročnom strategi jom kompanije i
razvojnim planovima o širenju poslovanja. Želimo da poja ča -
mo naš tim, kvalitetnim i ambicioznim oso bama.

Potrebni su nam:

1. ODVAJAČI ROBE U SKLADIŠTU
U distributivnom centru Beograd

Zadaci zaposlenog:
• Odvajanje (komisioniranje) i priprema robe za isporuku

kupcima
• Pakovanje, prepakivanje, utovar i istovar robe
• Rad na održavanju i unapređenju higijene skladišnog i dru-

gog radnog prostora
• Poštovanje procedura i poslovne politike firme

Uslovi: 
• Opšta zdravstvena sposobnost
• Spremnost na smenski rad

Poželjne karakteristike kandidata:
• Bezbedan rad i posedovanje visokog nivoa svesti o

bezbednosti na radu
• Tačnost i preciznost u radu, posedovanje visokog nivoa

poslovne odgovornosti i poštovanje rokova za izvršavanje
poslovnih aktivnosti

• Sposobnost brzog prilagođavanja i rada u timu
• Poznavanje rada u RF terminalu

2. VILJUŠKARISTI
U distributivnom centru Beograd

Zadaci zaposlenog:
• Utovar i istovar robe čeonim viljuškarom
• Vršenje skladišnih operacija sa čeonim i visokoregalnim

viljuškarom (odlaganje i ulaganje paleta, rad u prijemno-ot-
premnoj i komisionoj zoni i sl)

• Poštovanje procedura i poslovne politike firme

Uslovi: 
• Minimum tri godine radnog iskustva upravljanja čeo nim

viljuškarom i minimum godinu dana radnog isku stva u up-
ravljanju visokoregalnim viljuškarom

• Posedovanje sertifikata za upravljanje viljuškarom
• Ošta zdravstvena sposobnost
• Spremnost na smenski rad

Poželjne karakteristike kandidata:
• Bezbedan rad i posedovanje visokog nivoa svesti o

bezbednosti na radu
• Tačnost i preciznost u radu, posedovanje visokog nivoa

poslovne odgovornosti i poštovanje rokova za izvršavanje
poslovnih aktivnosti

• Sposobnost brzog prilagođavanja i rada u timu
• Poznavanje rada u RF terminalu

3. VOZAČI TERETNOG VOZILA
Za teritoriju Beograda

Zadaci zaposlenog:
• Vrši razvoz i dovoz robe vozilom ukupne mase manje od

7,5 t u domaćem transportu, uz poštovanje definisanih ruta
za razvoz robe komitentima, uz poštovanje svih Zakonskih
pravila i propisa kao i procedura Preduzeća.

• Po potrebi vrši pripremu, utovar i istovar robe i amba laže.
• Pravilno popunjavanje putnih naloga, tahografskih traka i

ostale dokumentacije neophodne za adekvatno i ispravno
obavljanje transportnih aktivnosti.

• Poštovanje procedura i poslovne politike firme

Uslovi: 
• Posedovanje „C“ kategorije,
• Neophodno najmanje jednogodišnje iskustvo u razvozu

robe široke potrošnje ili najmanje tri godine radnog iskust-
va sa vozilom za koje je potrebna „C“ kategorija, 

Poželjne karakteristike kandidata:
• Prednost posedovanje „E“ kategorije i iskustvo u radu sa

ovom kategorijom
• Prednost posedovanje sertifikat o profesionalnim kompe-

tencijama (CPC),
• Prednost posedovanje sertifikata za digitalni tahograf.

Zaposlenima nudimo:
• Redovnu zaradu

• Rad u dinamičnom i uspešnom timu
• Mogućnost napredovanja

• Stimulativnu naknadu i dodatne beneficije
• Sticanje novih znanja i veština

Sve zainteresovane kandidate pozivamo da dostave svoju
biografiju i propratno pismo na adresu:

Sektor ljudskih resursa, MD International doo, 11158
Beograd, Žorža Klemansoa br. 39, ili elektronskim putem na
e-mail adresu hr@mdi.rse.

Prilikom prijave, u polju Subject neophodno je navesti pozi-
ciju za koju konkurišete. 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije, kandidati neće biti neposredno niti po sre -
dno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, inva li  d -
nost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, vero is -
po vest, bračni status, seksualno ili političko oprede lje nje, član -
stvo u različitim organizacijama ili neko drugo li čno svojstvo.

Napomena: Slanjem prijave, kandidat daje pristanak da
kompanija njegove lične podatke obrađuje u postupku se-
lekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

MD International se nalazi u Beogradu – Luka Beograd. 

Sve zainteresovane kandidate pozivamo da dostave svoju
biografiju i propratno pismo. 300-820,  300-830
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Мојој

РАДИ

Хвала за све.

СТАШКО

(27/281073)

Последњи поздрав нашој колегиници

РАДМИЛА ЂУРКОВ

КОЦОЉЕВАЦ

Адвокати Панчева

(29/ф)

С неизмерном тугом опраштамо се од наше Раце

РАДМИЛЕ КОЦОЉЕВАЦ
С љубављу: УЗЕ, МИКА, МОРИНА, МИХАЈЛО,

ИВАН и МАРИЈАНА
(48/281128)

РАДМИЛА КОЦОЉЕВАЦ ЂУРКОВ

Тужни смо...
Воле те ВЕСНА и НАСКЕ

(50/281137)

Нашој драгој

РАДИ КОЦОЉЕВАЦ

Увек ћеш живети у нашим срцима.

ЦАЛЕ и ФИЛИП са децом

(53/281151)

Последњи поздрав

МАРИ

СТОЈАКОВИЋ
1936–2019.

од унуке МИЛЕНЕ,

праунуке ЛАРЕ

и зета ДРАГАНА

(64/281185)

Последњи поздрав вољеној

РАЦИ

Твоје: кума ЦИЛЕ и МАША и ТАРА

(68/281200)

С поштовањем се опраштамо од драге

колегинице

РАДМИЛЕ КОЦОЉЕВАЦ

Адвокатска канцеларија Папулић-Балчин, 

са приправницима и сарадником

(110/281276)

Последњи поздрав драгој куми

РАДМИЛИ КОЦОЉЕВАЦ

Породица БАЛЧИН

(111/282276)

РАДМИЛА

ЂУРКОВ

КОЦОЉЕВАЦ

Последњи поздрав

драгој сестри од бра-

та МИЛЕТА са поро-

дицом ЂОРЂЕВИЋ

(122/28284)

Последњи поздрав драгој мајци

РАДМИЛИ ЂУРКОВ

КОЦОЉЕВАЦ

од синова ДУШАНА и МИЛОША

(140/281315)

2. августа 2019. престало је да куца велико срце нашег драгог

МИЛЕНКА БУБЊЕВИЋА
1966–2019.

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.

Почивај у миру вољени наш.

У великом болу твоји: супруга ЗОРИЦА, ћерка САЊА, 

син МИЛОШ, отац ШПИРО, мајка МИРА и сестра ЈОВАНКА

(113/281280)

МИЛЕНКО БУБЊЕВИЋ

Драгом тати са љубављу и тугом у срцима, чува-

ћемо успомену на тебе.

Нека те анђели чувају.

Твоја ћерка САЊА, зет ДОРИЈАН

и унуке МИЛИЦА и ТИНА

(117/281281)

Последњи поздрав

нашем

МИЋИ

од брата ДРАГАНА,

снаје СТАНИКЕ, 

МИЛАНА и ДЕЈАНА

(118/281281)

МИЛЕНКО БУБЊЕВИЋ

Оставио си трагове који се не бришу, сећања ко-

ја не бледе, доброту која се памти, бол и тугу ко-

ји су вечни.

У срцу те чувамо вољени наш.

Твоји: МИЛОШ и ЗОРИЦА

(116/281281)

Последњи поздрав

нашем

МИЋИ

од брата РАЈКА

и снаје СВЕТЛАНЕ

са породицом

(120/281281)

МИЛЕНКО БУБЊЕВИЋ

Сине, наш једини.

Тужни за тобом до гроба твоја мајка МИРА и

отац ШПИРО
(114/281281)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

МИЛЕНКУ

од пријатеља

ТРАЈАНА и прије

РОДИКЕ

(119/281281)

Вољеном и једином брату

МИЋИ
последњи поздрав од сестре ЈОВАНКЕ, зета ЗО-

РАНА и сестрића ГОРАНА и ИГОРА
(115/221280)

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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Последњи поздрав

АЦИ

од другова из одељења VI II-1

(9/281026)

Последњи поздрав нашем вољеном

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

ВЛАДИМИР, ИВОНА, НЕМАЊА и ВУКАШИН
(91/281256)

Последњи поздрав нашем вољеном унуку, на-

шем првенцу

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ АЦИ

Тешко је схватити а још теже прихватити да смо

те прерано и заувек изгубили.

Живећеш у нашим срцима заувек.

Нека те анђели чувају.

Баба СТОЈАНКА и деда МИЛУТИН
(93/281256)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА

1990–2019.

Поносни смо и срећни што смо те имали, а зау-

век тужни што смо те прерано изгубили. Оста-

ћеш вечно у нашим срцима и нашој души.

Волимо те и чувамо од заборава.

Ујак ЗОРАН и ујна ЈАСМИНА
(94/281256)

Последњи поздрав
вољеном

АЛЕКСАНДРУ

Почивај у миру анђеле
наш.  Волимо те.

Деда ТРАЈАН, 
баба СНЕЖАНА, 

тетка СИМОНА и теча
ИВАН с породицом

(95/281215)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

АЦА
1990–2019.

Последњи поздрав нашем Тарзану.

Нека те анђели чувају.

Породице КНЕЖЕВИЋ и ВИДЕСКИ

(96/281256)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ ПИНТЕР

Зар је морало тако бити?

Бол за тобом је велика!

Твоја доброта, поштење,

искреност у очима!

Остале су само успомене на тебе, чувао си нас, а ниси чувао себе...

Последњи поздрав буразеру.

РАЛЕ са породицом

(98/281257)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

ПИНТЕР

Тама је у души, из срца те не може избри-

сати време.

Заувек ћеш бити део нас.

Последњи поздрав

од чика ЈОЦЕ и МИЛАНКА

(97/281257)

Последњи поздрав

АЦИ

Колектив Хируршког одељења

(106/281271)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ
1990–2019.

Оставио си трагове који се не бришу,

сећања која не бледе,

доброту која се памти,

бол и тугу који су вечни.

У срцу те чувам анђелу теткин.

Тетка ЦЕЦА, брат ЖЕЉКО и ДУЛЕ
(125/281300)

АЛЕКСАНДАР

МИТРЕСКИ

Ацо, остаћеш заувек

у нашем сећању.

Теча СТОЈАДИН

и тетка БИЉАНА

са породицом
(127/4826)

АЛЕКСАНДАР

МИТРЕСКИ

Ацо, остаћеш заувек

у нашем сећању.

Деда АЦА, баба

РАДА, ујак НЕНАД

и тетка ЈАСМИНА

са породицама
(128/4826)

7. августа 2019. године преминула је наша драга

ЈЕЛЕНА ЂУРИШИЋ
28. III 1995 – 7. VI II 2019.

Мила наша Јелена, нека те на небу анђели чува-

ју а ми ћемо те чувати вечно у својим срцима.

Твоји: мама, тата, бака, сестра и брат

(132/281308)

Последњи поздрав

братаници

ЈЕЛЕНИ

од тетке ЉИЉЕ, 

тече МИРКА, брата

БОЈАНА и сестре

ДАНИЈЕЛЕ

(135/281308)

Анђео отишао к’ ан-

ђелима

ЈЕЛЕНА

ЂУРИШИЋ

нама оставио бес-

крајну тугу.

КАТА МРДИЋ

са породицом
(141/281317)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

од породице

ОБРАДОВИЋ

(133/281308)

Последњи поздрав

драгој

ЈЕЛЕНИ

од породице

ШКУЛИЋ

(134/281308)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

од породице

ЈОВАНОВИЋ

из Старчева

(136/281308)

Последњи поздрав

ЈЕЦИ

од БАНЕТА

и ЛЕНКЕ

(139/281311)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

од породице

СТОЈАНОВ

(137/281308)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

од породице

БРОЗИНА

(138/281308)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

Ацо, остаћеш заувек у нашем сећању.

Деда МИЛОШ, теча САША

и тетка МИЛКА са породицом
(126/4826)

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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3. августа 2019. године преминуо је наш вољени син

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ ПИНТЕР
16. VII 1990 – 3. VI II 2019.

Ацо, анђеле наш, оставио си своје родитеље и сестру да тугују без

твог осмеха, доброте и велике љубави коју си нам пружао.

Много смо тужни што смо те изгубили, вечно ћеш живети у нашим

срцима и мислима.

Мајка ЗОРИЦА, отац ИЛИЈА и сестра МИЛИЦА

(79/281256)

Тешко је изгубљено правдати судбином, а још теже тугу лечити

временом!

Последњи поздрав нашем

АЛЕКСАНДРУ ПИНТЕРУ

од његових другара: ПИРКЕТА, МАЧКА, КОЈОТА, ЂЕБЕ, ЈОГИЈА,

ЈОЦЕ, ШЕКИЈА, БУЧКЕ, ЏОНА, АНЧИ, САРЕ, БАКИЦЕ, САЊЕ,

ИРИНЕ, ЈЕЛЕНЕ и БОЈАНЕ

(65/28188)

Последњи поздрав нашем драгом

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ

од кумова из Борче

(80/2781246)

Последњи поздрав

нашем драгом ком-

шији

АЛЕКСАНДРУ

МИТРЕСКОМ

од СТОКСА и НАДЕ

(84/282156)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

У дубокој боли се опраштамо од тебе.
Твоју радост за животом, љубав и доброту заувек ћемо
памтити.

Другари III-6
(25/281071)

Последњи поздрав
нашем

АЦИ

од РУШКЕ и ЗОРКЕ

(73/281227)
са породицама

Нашем вољеном брату

АЦИ

Опраштати се не можемо и нећемо, јер вољени никад
не умиру.

(81/281254)
                     С љубављу АЦИКА, ИВОНА и ЖЕЉКО

Последњи поздрав нашем драгом

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ

АЦИ

од породица КОЧОВИЋ и КРАЧУН

(85/281256)

Последњи поздрав драгом

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ
1990–2019.

од тетке ТРАЈАНКЕ

(86/281256)

Последњи поздрав

ТАРЗАНУ

од тече

(82/281256)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ

МИТРЕСКОМ

од ујака МИЛАНА,

тетке БИЉАНЕ

и тече ЗОРАНА

(88/281256)

Последњи поздрав

нашем драгом

АЦИ

Заувек у нашим срцима. 

Већ недостајеш.

Тетка ТАЊА, СТЕФАН,

ДЕНИС и МАРТИНА

(89/281256)

Последњи поздрав

АЦИ

Почивај у миру.

Кумови ВЕНЧЕ

и МИЛКА са децом

(90/281256)

Последњи поздрав нашем

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ

Почивај у миру.

ГОРАН и ЛИДИЈА са децом

(92/281256)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ
1990–2019.

Хвала ти што си једино у мене имао поверење. 

Последњи поздрав

од БАНЕТА и породице

ВИДОЈЕВИЋ

(87/281256)

АЛЕКСАНДР МИТРЕСКИ

Последњи поздрав од комшије ГЕРЕ

(83/282156)

Последњи поздрав

нашем драгом

АЦИ

од породице

РАДОСАВЉЕВИЋ

(129/4826)

Последњи поздрав

АЦИ

од деде СПАСЕТА,

бабе МИЛЕВЕ, 

ујака СЛОБОДАНА

и ДЕЈАНА

са породицама

(130/4826)
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Последњи опроштај од сестре

МИРЕ МИЛИЋЕВИЋ

Напустила си нас у позним годинама.

Доживела си да имаш унучад, добру децу, по-

штену. 

С поштовањем НЕГИЦА ЈЕЛИЋ

(32/281091)

Наша мила и драга бака

МИРЈАНА МИЛИЋЕВИЋ
изненада нас је напустила.

Хвала јој за неизмерну љубав којом нас је обасипала и све дане које смо за-

једно провели. 

Увек ћемо је волети.
Унуци ИВАН, МИЛАН и МАЈА

(34/281091)

Моја најдража мајчица

МИРЈАНА МИЛИЋЕВИЋ
1928–2019.

Изненада је преминула 1. VI II 2019. Поклањала нам је сву

своју љубав и посветила живот мени и мојој породици.

Увек ћемо је волети и носити у срцима.

ЈАСМИНА, ИВАН, МИЛАН и ДРАГО

(33/281091)

10. августа, у 10 сати,

одржаћемо годишњи

помен

ДРАГАНИ

ШИНИК
Много нам недоста-

јеш!

Твоји најближи
(71/281218)

Последњи поздрав

бака МИРИ

од породице

БОСИОК

(105/281268)

Ћале мој,

прође девет година од твог прераног одласка

МИРКО ВУКОТИЋ

Помен ћемо одржати у недељу, 11. августа 2019, у 11.30, на гробљу Котеж.

Најлепше сећање и успомене на тебе чувају твоји најмилији

СМИЉА, ИГОР, ЦЕЦА, АЦА, МИХАЈЛО и НИЏА

(131/)

3. августа навршило се једанаест година откад те

нема

ВЛАДИМИР М. СТОЈСАВЉЕВИЋ
1935–2008–2018.

У нашим срцима остаде туга заувек.

Твоји: син МИОДРАГ, браћа НИКОЛА, и СВЕТКО

и сестре НАДА и ВЕРА са породицама

(22/281052)

Последњи поздрав

БОЖИ

ЈОСИМОВУ

од станара

у Савској 2

(12/281036)

Последњи поздрав

РОСИ

СВИРЧЕВИЋ

од комшија

„СТАМБЕНА

ЗАЈЕДНИЦА”

Војвођански

булевар 26
(66/281193)

Драгој пријатељици и колегиници

РОСИ СВИРЧЕВИЋ

последњи поздрав за небески пут од колега из

Народног музеја Панчево.
(61/ф)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

вољени

БОЖИДАР КРСТИЋ
1943–2019.

Ожалошћени: супруга НАДЕЖДА, кћерка МИРА,

зет ДЕЈАН, син ДЕЈАН, снаја ЛЕНУЦА и унуци:

ДАНИЈЕЛА, ДРАГАНА, БОЖИДАР, ТАЊА,

ДАНИЕЛА, АЛЕКСАНДРА и ДАНИЕЛ.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Сахрана је обављена 8. августа 2019, у 13 сати,

на Старом православном гробљу у Панчеву.

(121/281283)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, деди и пра-
деди

МИЛАНУ КРЕЦУЉУ

од супруге ЈОВАНКЕ и сина САВЕ са породицом

Вољени не умиру. (39/281102)

Последњи поздрав

драгом куму

МИЛАНУ

КРЕЦУЉУ

од кумова БОГДАНА

и ЉУБИЦЕ

(40/281103)

Последњи поздрав во-

љеној мајци и ташти

МИЛКИ

КОКОТОВИЋ
1936–2019.

Остаје празнина и жи-

вот пун дивних успо-

мена. У нашим срци-

ма живећеш вечно.

Хвала ти на све мила

наша.

Твоја ћерка

ГОРДАНА и зет

ЗОРАН
(67/281197)

Последњи поздрав

куму

МИЛАНУ

КРЕЦУЉУ

од ЂУКИЋ РАДЕТА

и ИВАНКЕ

(104/281267)

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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Десет година

АНДРИЈИ ПАВЛОВИЋУ

Велики српски песник, Његош, је рекао; „Благо оном ко довијек’

живи, имао се рашта и родити”

А Ти си, побратиме један од њих.

Нашо си, небески мир и док живимо ми, који смо Те волели, живе-

ћеш са нама и у нама.

Твој побратим МИЛОШ СИМИЈОНОВИЋ

(54/2181156)

АНДРИЈА ПАВЛОВИЋ

10. августа 2019. се навршава десет година откако ни-
си са нама. Увек те се радо сећамо и помињемо.

Супруга ДРАГИЦА, синови ВЛАДИМИР и ГОРАН и
ћерка ЉИЉАНА са породицама

(26/281071)

12. августа навршава се годину дана

откако није са нама наш драги

ЕНЕС ТАСО
генерал мајор

С љубављу и поштовањем и поносом

носимо те у срцу.

Твоји најмилији

(58/281147)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА БОЖОВИЋ
15. III 1953 – 12. VI II 2017.

У суботу, 10. августа 2019. године, у 11 сати, на гробљу Ко-
теж дајемо помен нашој драгој и непрежаљеној Љубици.

(24/281064)                                                       Заувек захвална породица

Почивајте у миру

МИРОСЛАВ МИЛАДИН РОСА

СВИРЧЕВИЋ СВИРЧЕВИЋ СВИРЧЕВИЋ
10. VI II 2014. 8. X 2014. 31. VII 2019.

МАЈА, ВОЈА и НЕБОЈША

(56/281172)

Пре шест година оти-

шла је од нас наша

вољена мајка, бака,

свекрва и прабака

СТОЈАНКА

ДРАГАН
12. VI II 2009 – 12. VI II 2019.

Били смо њена љубав

и радост, и она наша.

Породице ДРАГАН

(51/281143)

14. августа навршавају
се две тужне године от-
када није са нама наш
вољени

НИКОЛА

МИЛОШЕВИЋ
Постоји љубав коју смрт
не може да избрише и
туга коју време не може
да излечи.

Твоји најмилији
(74/281232)

ЦВЕТА БУРСАЋ
9. VI II 2002 – 9. VI II 2019.

Прошло је седамнаест година откада си отишла,

а ништа мање не боли.

Увек у мислима и срцима твојих најмилијих

(35/281094)

ЗОРАН

ЈЕФТИЋ
13. VI II 1994 – 13. VI II 2019. 

С тугом и љубављу

сећају те се твоје се-

стре МИРА и МАРИ-

ЈА с породицом

(37/281095)

Нашу

БРАНИСЛАВУ

ПЕТРОВИЋ
1923–2017–2019.

памтимо по најбољем.

Њени: ДИМИЋИ

и ПЕТРОВИЋИ
(76/281236)

У суботу, 10. VI II 2019. у
Житорађи, даваћемо го-
дишњи помен

ТОМИСЛАВУ

ТОМИЋУ
1947–2018.

Син САША и ћерка ДА-
НИЈЕЛА са породицом

(60/281180)

11. августа 2019. навршава
се шест месеци откад нас
је напустила наша драга

ДРАГИЦА

ИЛИЈЕВСКИ
Дани пролазе, а туга је
све већа. 
Супруг МИЛОРАД, син ЈО-
ВИЦА, снајка ЈАСМИНА и
унуци ТИЈАНА и БОЈАН

(70/281207)

12. августа 2019. навршава се четрдесет

дана како нас је напустио наш најдражи

ЈОВИЦА БОСНИЋ
Отишао си пребрзо и оставио нас неме и

неутешне.

Остају дивне успомене и бескрајна љубав

у нашим срцима.

Заувек ће те волети твоји најмилији: 

супруга АНДРИЈАНА, син ОГЊЕН, 

мајка ДРАГИЦА и сестра НАТАША

(99/282163)

Помен нашем драгом супругу и оцу

ЈОВИЦИ БОСНИЋУ

Прошло је најтужнијих четрдесет дана, али по-

стоји љубав коју смрт не може да избрише и туга

коју време не може да излечи. Заувек ћемо те во-

лети.

Супруга АНДРИЈАНА и син ОГЊЕН

(100/281263)

Помен нашем драгом сину и брату

ЈОВИЦИ БОСНИЋУ

Ми који те волимо знамо како је тешко живети

без тебе.

Постоји љубав коју смрт не прекида, а туга коју

време не лечи. Поносни смо на тебе што смо те

имали, а претужни што смо те изгубили.

Мајка ДРАГИЦА и сестра НАТАША
(101/281263)

Помен нашем драгом
зету

ЈОВИЦИ

БОСНИЋУ
Радо га се сећамо, са за-
хвалношћу спомињемо
и увек у срцу носимо.

МИЛЕНКО, НАДА, 

НЕМАЊА и СОЊА
(102/281263)

ДРАГАН ИВЕТИЋ
1998–2019.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(103/281265)

СТОЈЧЕ

ЈОВЧИЋ
1950–2019.

С љубављу чувамо

успомену на тебе.

Твоја сестра ВЕРА

са породицом
(112/281278)

12. августа 2019, у 10 сати, на гробљу Котеж,

даваћемо четрдесетодневни помен нашем

МИХАЈЛУ СРБИ ДУБИЋУ

Породица ДУБИЋ

(23/28061)

Последњи поздрав

ГОРИЦИ ЋУЋА

од станара у Савској 2

(13/281036)

300-820, 300-830
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13. августа 2019. навр-
шавају се две године од
смрти мог супруга

РАДЕТА

ЧИКАРЕ
Време пролази, туга за
тобом никада.
Недостајеш ми.

Супруга КОВИЉКА
(5/281019)

У суботу, 10. августа 2019, у 10.30, на Новом гро-

бљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем

драгом

МИЛОЈУ МИЛОШЕВИЋУ
1939–2019.

Сваким даном недостајеш све више и више...

Волимо те и волећемо...

Твоја породица
(11/281035)

Петогодишњи помен

ПАВЛУ

БРАЈАНОСКОМ
13. VII 1948 – 13. VI II 2014 –

13. VI II 2019.

Чувамо те од забора-

ва.

Твоји: 

супруга ДУШАНКА,

ћерка БИЉАНА, син

ДАВОР, унуци

ОГЊЕН и СТРАХИЊА

и снаја ГОРДАНА

(17/281041)

ГОРИЦА МИЛИЦА ТОТ

ЋУЋА ХАРШАЊИ
Велико хвала драгим кумама и нека вам је вечна слава.

Породица ТОМИЋ
(18/281042)

МИЛЕТА МИЛОШЕВ
8. VI II 1999 – 8. VI II 2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(20/281046)

У суботу, 10. августа, у 10 сати, даваћемо го-

дишњи помен вољеној

МИЛИЦИ МАКСИМОВИЋ
1939–2018.

Твоји најмилији

(38/281100)

ПОМЕН

МАРА

РАМЊАНАЦ

13. августа 2019, у 11

сати, на Старом пра-

вославном гробљу да-

јемо четрдесет дана.

Ћерка с породицом
(43/281112)

У суботу, 10. августа, на Новом гробљу, у

11 сати, дајемо шестомесечни помен на-

шем драгом

БОЖИДАРУ МИЛЕТИЋУ

СРЛЕТУ

Дани и месеци пролазе, а ми никако да се

помиримо да си нас заувек напустио.

Заувек твоји: ЈОВАНКА, АЛЕКСАНДАР,

МАРИЈАНА и ЂОРЂЕ

(45/281115)

Пролазе године, за нас вечност и туга, јер са нама нису наши најдражи

СПАСИЋ

ДРАГАН ЖИВАН

1967–2000. 1937–1997.

Уграђени у простор,

не умиремо то ми.

То се растеже небо

и уздиже нас ка звездама.

Ваши најмилији

(47/281118)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА

НИКОЛИЋ
2017–2019.

Заувек у нашем срцу.

Супруг СТЕВАН

и ћерка ВЕСНА

са породицом
(52/281145)

ВЛАДИМИР ГУЈАНИЧИЋ
1967–2012.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: син НИКОЛА, ћерка КАСАНДРА, супруга ОЉА,
мама ЛЕПА и тата МЛАЂА

(69/281206)

У недељу, 11. августа 2019, у 11 сати, на гробљу Ко-
теж, даваћемо четрдесетодневни помен нашој во-
љеној

РОСИ МЕСАРОШ
1942–2019.

Ништа није исто, отишао је део мене, али знам да
бдиш над нама свима.
Ћерка САНА, унуци НЕБОЈША, ВЛАДИМИР, ГА-
БРИЕЛ, ДАВИД, ГЕОРГИЈЕ, ЕВГЕНИЈА и СИМОНА,
праунука САРА, снаја АНИКА, зет ДРАГАН и НЕДА

(46/281116)

Вољени наш

ЗОЛТАН

АПРО
1963–1982.

Остале су дивне успо -

мене, бескрајна љу-

бав и чежња за тобом.

Мама МУЦИ, 

сестра ИЛУШ

и сестрићи ИВАН,

КРИСТИНА и ЕСТЕР

(55/291161)

СТАНКО

ЛОНЧАРЕВИЋ
1953–2019.

Прошло је четрдесет

тужних дана откада

је престало да куца

племенито срце мог

вољеног брата.

Неутешна сестра

РАДМИЛА

с породицом

(4/281018)

МИРОСЛАВ

ПЕТРОВИЋ
13. VI II 2017 – 13. VI II 2019.

Све више недостајеш.

Твоји најмилији

(57/281175)

Прошло је девет година откада није са нама

ВОЈИН БОГДАНОВИЋ
1948–2010.

Увек у срцима и мислима са нама.

Син АЛЕКСАНДАР, снаја АНА, унуци МАРКО и АЛЕКСАНДРА
(72/281225)

СЕЋАЊЕ

РАДЕ ЧИКАРА

Прошле су две године, али туга и бол не про-

лазе.

Недостајеш нам.

Твоји: СУЗА и ВЛАДА

(123/281292)
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РУЖИЦА БОЧЕРЕК
1934–2019.

Прошло је шест тужних месеци без тебе мама.

Бићеш заувек у мојим мислима и срцу.

Твој син СЛАВИША

(1/281010)

У среду, 14. августа 2019. године, у 10 сати, на Новом

гробљу, одржаће се једногодишњи помен нашем

МИЛЕТУ МАТИЋУ

Време пролази, а туга остаје заувек. Поносни смо

што смо те имали, а неутешни што смо те изгубили,

анђелу наш.

Супруга ЉИЉАНА, ћерке СНЕЖАНА

и ДРАГАНА са породицама
(2/281013)

СЕЋАЊЕ

БЛОНД

СТЕВАН ЈОХАНА
1930–2010. 1934–2019.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.

(3/281017)                                                                                Ваши најмилији

СЕЋАЊЕ

ПАВЛОВИЋ

МИЛОМИР АНДРИЈА ДРАГИЦА
4. IX 1997 – 2019. 10. VI II 2009 – 2019. 30. VII 2007 – 2019.

У срцу туга, на гробу тишина а у души велика

празнина.

Ваша ћерка и сестра ГОРИЦА са породицом

(6/281020)

Навршило се десет го-
дина откада није са на-
ма наш

МИЛЕ
РАШЕТА

ШЕКА
из Доњег Лапца

Његови: НАДА, ЉУБАН
и ЖЕЉКО

(7/281021)

Осам година од смрти супруга и оца

ГАВРИЛА ЈОВАНОВИЋА

Неутешни: твоји најмилији

(8/281025)

Пола година без „на-
ших понедељака у 11”,
драга моја

СПЕРАНЦА
И као – ту си негде, у
„твојој бањи” а доћи
ћеш „кад могнеш”...
Али – није тако...

Брат ДОРУ
са породицом

(10/281033)

ПОМЕН

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у понедељак, 12. авгу-

ста 2019. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу, дава-

ти годишњи помен нашем вољеном супругу, тати, тасту и деди

ДУШАНУ ТЕРЗИЋУ
25. VI II 2018 – 25. VI II 2019.

Нека те у тишини вечног мира прати моја љубав јача од заборава.

Твоја БРАНКА

(14/281037)

ДУШАН ТЕРЗИЋ

Знао си колико смо те волели, али никада

нећеш сазнати колико нам недостајеш

Твоја ћера СНЕЖАНА, зет МОМЧИЛО

и унук ВИКТОР

(15/281037)

25. августа 2019. навршава се тужна година от-

када није са нама наш драги

ДУШАН ТЕРЗИЋ
25. VI II 2018 – 25. VI II 2019.

Време пролази, али туга не. Недостајеш све више.

12. августа 2019, у 11 сати, посетићемо његову

вечну кућу на Старом православном гробљу и

одати годишњи помен

Заувек у срцу твог брата ЖАРКА, снаје ДАНЕ,

братанице МАРИЈЕ и братанца МИЛАНА са њи-

ховим породицама

(16/281038)

10. августа 2019, у 11.30, даваћемо годишњи помен на
Новом гробљу нашем драгом

ТРАЈЧЕТУ ПИСЛЕВИЋУ
1938–2019.

Много је лепих успомена и сећања да те вечно памти-
мо, с поносом помињемо и никад не заборавимо.

Супруга СОЛУНКА, син СВЕТИСЛАВ, ћерка СНЕЖА,
зет БОРИВОЈЕ, унуци МИЛЕНА, МИЛАН, СРЂАН и
САНДРА и праунуци СТРАХИЊА, ЉИЉАНА и ЛУКА

(19/281043)

Драга наша

СОФИЈА

ЖУРЖУЛ
2009–2019.

Чувамо успомену на

тебе.

ВЕРА са породицом
(21/281051)

СЕЋАЊЕ

ВУЛИН

МИЛУТИН и ГОСПА
10 година 12 година

Чувамо Вас од заборава.
(28/281077)

                                                                                Ваши најмилији

КАЈА БАРАШЕВИЋ

Мама, прошли су ти неки дани, 365 дана,

тугу време не брише, успомене не бледе,

недостајеш.

Ипак, увек си ту око нас, у нашим мисли-

ма, сећањима, у нашим срцима.

Ћерка САЊА и унуци ЛУКА и УНА

(31/2810879

10. августа 2019. године
биће четрдесет дана отка-
да ниси међу нама. Нисам
знала да ћеш толико да
нам недостајеш

МИТАР

ГАГИЋ
Супруга РАДА, син МАРКО,
кћи МИЛИЦА, таст СЛОБО-
ДАН и шурак ЖАРКО

(30/281080)

У суботу, 10. августа,

у 11 сати, на Новом

гробљу у Панчеву да-

ваћемо полугодишњи

помен нашем

КОСТИ

ПЛАВШИЋУ

Његови најмилији
(41/281109)

КОСТА
ПЛАВШИЋ

Течо, почивај у миру и
хвала ти за све.

Породица БАБИН
(42/281109)

Прошла је тужна година како је преминула на-

ша драга снаја, ујна и бака

КАЈА БАРАШЕВИЋ
6. X 1946 – 13. VI II 2018.

У својим мислима и сећањима чувају је: МАРИ-

ЈА, ИВАНКА, ДАНИЈЕЛА, МАРИЈА и СТЕВА

(59/281178)

Годишњи помен

КАЈА БАРАШЕВИЋ
2018–2019.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Заова ЛЕЛА са породицом

(142/381320)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Чу вај те сво ја до ку мен та и лич -
не ства ри. По ма ло сте ра стро -
је ни и нер во зни. Пре те ра ли
сте с тро шко ви ма и не пла ни -
ра ним ку по ви на ма. На ђи те на -
чин да до дат но за ра ди те, јер
оба ве зе из про шло сти до ла зе
на на пла ту.

Као и обич но, у ди ле ми сте шта
да ура ди те. Ну де вам се два по -
сла и за ко ји год да се од лу чи -
те, то ће би ти по го дак. Мо гу ће
је кра ће пу то ва ње на ко ме мо -
же те упо зна ти за ни мљи ву осо -
бу. Чу вај те кич му.

Сма њи те нер во зу, јер ће вам
већ кра јем сед ми це сти ћи по -
вољ на по слов на вест у ве зи с
ва шим ма те ри јал ним ста ту сом
и ка ри је ром. Не бр зај те и не
до но си те ис хи тре не за кључ ке
да не би сте упро па сти ли већ
за вр ше ни по сао.

Пред ва ма је не де ља ве ли ког
успо на у ка ри је ри, али то не ће
пра ти ти и од го ва ра ју ћа ма те -
ри јал на са тис фак ци ја. Но, не
па дај те од мах у очај. Ма њи
флерт ће вам вра ти ти по љу ља -
но са мо по у зда ње.

Ве ли ко де те би да се ма ло игра,
али за бо ра вља да све што си ја,
не мо ра и да за бли ста. Про бај -
те да на ђе те ком про мис са са -
рад ни ци ма и над ре ђе ни ма и
из бег ни те кон флик те. У љу ба ви
је то пло-хлад но.

Ко ре ски ра, тај про фи ти ра –
по ка жи те то на де лу. Ово је до -
бар пе ри од за вас ка да је реч о
ве ћем ма те ри јал ном до бит ку,
али и о ре ша ва њу на го ми ла них
по ро дич них про бле ма. Оно о
че му ма шта те, бли зу је оства -
ре ња.

Ако ни шта дру го, ма те ри јал на
си ту а ци ја вам се бит но по пра -
вља. Ре но ви ра ње стам бе ног
или по слов ног про сто ра вам је
при о ри тет. Емо тив но сте пра -
зни и не за ин те ре со ва ни за не -
ки озбиљ ни ји од нос.

Не схва тај те ства ри пре ви ше
лич но и не по ла зи те од се бе у
до но ше њу од лу ка. Бу ди те опре -
зни ако ра ди те не што про тив -
прав но. Ни шта ис под жи та! По -
ма ло сте љу бо мор ни. Мо гућ је
су срет са ста ром љу ба вљу.

Нер во зни сте, рас тр за ни и
нео д луч ни. По моћ до ла зи од
осо бе на ко ју не ра чу на те. По -
во љан пе ри од за пла ни ра ње
пу та у ино стран ство и ње го ва
бр за ре а ли за ци ја. Ва ша вер -
ност је на ис пи ту, као и љу бав
пре ма парт не ру.

Пад енер ги је је са мо при вре -
мен. По слов ни раз го во ри кра -
јем сед ми це ре ши ће све ва ше
не до у ми це. При хва ти те по ну -
ђе но. Ко му ни ка ци ја с парт не -
ром је у ми нус фа зи, али сва -
ки из лет мо же ску по да вас
ко шта.

Не мој те па да ти у ма ло ду шност.
Ма њи здрав стве ни про бле ми
су вас оме ли у оства ри ва њу
не ких пла но ва. Мо гу ћи су ад -
ми ни стра тив но-прав ни про -
бле ми, па кон сул туј те од го ва -
ра ју ћу осо бу. Емо ци је су вам
не ста бил не.

Осе ћа те ин ту и тив но да тре ба
да бу де те опре зни при до но -
ше њу ва жних по слов них од лу -
ка, ма ко ли ко оне би ле при ма -
мљи ве на пр ви по глед. Пре ки -
ни те кон такт са осо бом ко ја
вас емо тив но ис ко ри шћа ва.
Ма ња пре хла да.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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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.

Шар кав каз
Пре ле пи ме ша нац, ко ји у се -
би има кр ви кав ка ског ов ча ра
и шар пла нин ца, тра жи сво је
вла сни ке или удо ми те ље ко ји
ће га збри ну ти за сва вре ме на.

Про на ђен је пре око три не -
де ље, упла шен и из гу бљен, у
пар ку ис пред Град ске би бли -
о те ке, а ра ни је је ви ђан око Зе ле не пи ја це. Овај шме кер не -
ма чип и ни је ка стри ран, али до бро је ухра њен и ве о ма је по -
слу шан и ма зан.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 060/707-
00-77.

Го нич
Ло вач ки пас, нај ве ро ват ни је го нич,
про на ђен је у кру гу Град ске бол ни -
це пре око не де љу да на. Де лу је као
при лич но не го ван љу би мац, ко ји је
до не дав но жи вео у не ком дво ри шту.

Ми ран је и до бро се сла же са љу -
ди ма и пси ма, па уко ли ко га не ко
пре по зна или са зна чи ји је, тре ба ло
би да вла сни ка упу ти на Град ско при хва ти ли ште, где се пас
при вре ме но налази.

У су прот ном, ова до бри ца мо же би ти удо мље на.

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

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

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Се ло ко је нај ду же и нај бри -
жни је не гу је ви зу ел не умет но -
сти у окру же њу про те клог ви -
кен да је још јед ном би ло обо -
је но у злат но-жу ту – бо ју сун -
цо кре та, ко ји већ го то во по ла
ве ка сим бо ли зу је „Жи се ла”.

Омо љи ца је та ко че тр де сет
де ве ти пут, по тра ди ци ји – по -
чет ком ав гу ста, ука за ла го сто -
прим ство мно гим ау то ри ма из
зе мље и ино стран ства на чу ве -
ном фе сти ва лу по крет них и не -
по крет них сли ка. До ду ше, у не
та ко им по зант ном бро ју као
не кад, а раз ло зи су углав ном
по зна ти и ти чу се оп штег ста -
ња дру штва.

Ипак, би ло их је са свим до -
вољ но да са чу ва ју епи тет овог
пан че вач ког се ла као хо до ча -
снич ког ме ста ама тер ског бавље -
ња сед мом и осмом умет но шћу.

Ово го ди шњи фе сти вал на те му
„Жи вот се ла” стар то вао је у пе -
так, 2. ав гу ста, у Ки но-клу бу До -
ма кул ту ре, про мо ци јом фо то -
мо но гра фи је до ма ћих ау то ра.

Не што ка сни је, у згра ди на -
ве де не уста но ве ко ја је и глав -
ни ор га ни за тор „Жи се ла”, отво -
рен је и че тр де сет сед ми Ме -
ђу на род ни са лон умет нич ке фо -
то гра фи је.

„Жи вот и смрт” по бе ди ли

И овог пу та би ло је мно го мај -
сто ра ова квог ви да за пи си ва -
ња де ли ћа ствар но сти ко ја нас
окру жу је, као и љу би те ља те
вр сте умет но сти, па су, по уста -
ље ном оби ча ју, мал те не све
уну тра шње зи до ве по ме ну тог
објек та кра си ли вр хун ски ра -
до ви. Том при ли ком отво ре не
су из ло жбе уче сни ка са ло на,
као и фо то гра фи ја из ар хи ва
Фо то-са ве за Ср би је, ко ји ма су
сво је опу се пред ста ви ли Бра -
ни слав Бр кић, Имре Са бо и
Ми ро слав Је ре мић, а де ла су
при ка за ли и Но ви ца Пе тро вић
и Ви о ле та Ми лу ти но вић. Упри -
ли че на је и по став ка При род -
њач ког му зе ја Бе о гра да, под
на зи вом „Оком при род ња ка”.

Те ве че ри про гла ше ни су
нај бо љи ра до ви пре ма од лу ци
струч ног жи ри ја ово го ди шњег
Са ло на умет нич ке фо то гра фи -
је, са чи ње ног од осве до че них
мај сто ра – Ми ла на Жив ко ви -
ћа, Жељ ка Ђу ри ћа, Рај ка Ка -
ри ши ћа и Здрав ка Си ми јо но -
ви ћа. Уку пан број при спе лих
фо то гра фи ја био је 468, од 120
ау то ра, од че га је у ужи из бор
увр шће но њих 105, од 88 ау -
то ра, а по три нај бо ље ко лек -
ци је и по је ди нач не фо то гра -
фи је на гра ђе не су злат ним,
сре бр ним и брон за ним сун цо -
кре ти ма „Жи се ла”, ди пло ма -
ма и нов ча ним на гра да ма у
из но су од 25.000, 20.000 и
15.000 ди на ра. 

На кра ју је пр ва на гра да за
ко лек ци ју фо то гра фи ја при -
па ла Ми ла ну Мар ко ви ћу из
Ва ље ва, дру га – Дра го сла ву
Мир ко ви ћу из Бе о гра да, а

трећу је Ма ја Сто шић од не ла
у Па ра ћин.

Пан че вац Алек сан дар Брен -
ђан из ра дио је нај бо љу по је -
ди нач ну фо то гра фи ју, под на -
зи вом „Жи вот и смрт”, ко ју је
на пра вио у Ива но ву. Упра во
из тог ме ста је и дру го пла си -
ра ни Зол тан Би сак са „По гле -
ди ма”, а тре ћа је „Ћу тљи ва
сен ка” Бе о гра ђан ке Ива не
Тодо ро вић.

Брен ђа ну „ду пла кру на”

То ком ви кен да упри ли чен је
че тр де сет де ве ти Ме ђу на род -
ни фе сти вал ама тер ског фил -
ма, а у кон ку рен ци ји је би ло
ни кад ма ње оства ре ња – све га
де вет на ест. То је, услов но ре -
че но, ума њи ло му ке жи ри ју ко -
ји је за се дао у већ ухо да ном
са ста ву: Ми ро слав Сав ко вић
(про фе сор ФДУ), Ми ро слав Пе -
тро вић (филм ски ре ди тељ),
Вла ди мир Ан ђел ко вић (пред -
сед ник Цен тра ама тер ског фил -
ма Ср би је) и Мар ко Сто ја но -
вић (му зеј ски са вет ник у Ет -
но граф ском му зе ју). Та ко су
сви при спе ли фил мо ви при ка -
за ни омо љич кој пу бли ци, и то
у две зва нич не про јек ци је – у
су бо ту и у не де љу.

По за вр шет ку по след њег
фил ма, при сту пи ло се про гла -
ше њу ла у ре а та, а oве го ди не
догoдио се и је дан пре се дан,
јер је Алек сан дар Брен ђан по -
бед нич кој фо то гра фи ји при до -
дао и нај ва жни је филм ско ау -
тор ско при зна ње – Гран-при
фе сти ва ла (уз кри стал ну ва зу,

ди пло му и 35.000 ди на ра), и
то за филм „Пре по род”.

Сле де ћу по ран гу, пр ву на -
гра ду (као и пла ке ту „Злат ни
сун цо крет”, ди пло му и 25.000
ди на ра), по нео је по ме ну ти Ми -
лан Жив ко вић за оства ре ње

кла сич ног се ла – ка же Ан -
ђелко вић.

Мо жда и нај ре ле вант ни ји
да ко мен та ри ше ста ње фе сти -
ва ла био је Ми лан Жив ко вић,
осве до че ни при ја тељ ове ма -
ни фе ста ци је, ко ји је још јед -
ном у њој уче ство вао и као су -
ор га ни за тор, и као члан жи -
ри ја (фо то гра фи ја), и као так -
ми чар (филм).

– Ми слим да се Са лон умет -
нич ке фо то гра фи је др жи бо ље
не го Фе сти вал ама тер ског фил -
ма. По хва лио бих то што је жи -
ри на ро чи то по све тио па жњу
из бо ру ко лек ци је, у окви ру ко -
је сва ка фо то гра фи ја мо ра да
од го ва ра јед ној те ми. Мо рам
да ка жем да је не кад би ло лак -
ше при оце њи ва њу, јер смо до -
би ја ли го то ве фо то гра фи је, а

„Блур”; „Сре бр ни сун цо крет”
при пао је Ор шо љи Њи лаш („Ма -
ло ку че”), а тре ћи је био је дан
стра ни ау тор – Гинтер Зи мерл
из Ау стри је („Do samma daham”
– „Ов де нам је дом”).

До де ље но је и мно го дру гих
при зна ња, а два је у име Ет но -
граф ског му зе ја и Дру штва ан -
тро по ло га уру чио Вла ди мир
Сто ја но вић.

– Сва ки филм је за нас ве о -
ма зна ча јан, јер га ко ри сти мо

као ком пле тан по да так ко јим
мо же да се ту ма чи кул ту ра око
нас. Овог пу та ода бра ли смо
де ла мла дих љу ди за то што је
њи хов при каз са свим дру га чи -
ји у од но су на ста ри је ау то ре.
И док је дан филм на нео би чан
на чин го во ри о то ме ка ко се
од жи та сти же до по га че, дру -
ги ис ти че кри тич ки по глед де -
це пре ма сер ви ра ним сте ре о -
ти пи ма – на вео је му зеј ски
савет ник.

У ве зи са тим, он је гру пи
ау то ра из Се лев ца уру чио пла -
ке ту за те му „Тра ди ци о нал ни
жи вот на се лу”, а нај бо љи ан -
тро по ло шки при ступ има ла је
Но ра Аб ци из пан че вач ког Ре -
ги о нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин”.

Ка да је већ реч о на шим су -
гра ђа ни ма, сла во до бит ни ци су
и Ра до ван Ђе рић (тра ди ци о -
нал ни оби ча ји), Лу чи јан Да ни -
лов (нај бо љи звук) и Ха на Га -
ће ша (нај бо ља мон та жа).

Сва ке од те три ве че ри при -
ре ђи ва ни су кон цер ти на пла -
тоу ис пред До ма кул ту ре; исто -
вре ме но су „Омољ чан ке” из ла -
га ле сво је ру ко тво ри не, а у су -
бо ту је упри ли чен и „Злат ни
ко тлић Омо љи це” у ор га ни за -
ци ји Удру же ња спорт ских ри -
бо ло ва ца „Ша ран”.

На мла ди ма „Жи сел” оста је

Глав ни ор га ни за тор ма ни фе -
ста ци је, као и увек, био је ло -
кал ни Дом кул ту ре, чи ји се
дирек тор, Ни ко ла Ђу ка но вић,
по себ но за хва лио тра ди ци о нал -
ним спон зо ри ма – Гра ду Пан -
че ву и Ми ни стар ству кул ту ре.

– Ми слим да смо одр жа ли
ква ли тет. За до во љан сам и по -
се ће но шћу. Ма ло нам је вре ме
по ре ме ти ло про грам дру гог да -
на, ко ји смо пре се ли ли у за -
тво ре ну са лу, али ни ту ни је
мањ ка ло љу би те ља фил ма – ис -
ти че Ђу ка но вић.

Је дан од чла но ва жи ри ја,
Вла ди мир Ан ђел ко вић, ка же
да је ште та што је би ло ма ње
фил мо ва, па тре ба учи ни ти да
од зив бу де бо љи и тра жи ти но -
ве ау то ре.

– С дру ге стра не, до бро је
то што се фе сти вал окре ће ка
мла ђим љу ди ма. Ни ква ли тет
ни је лош, на ро чи то у тех нич -
ком сми слу, али ту се ви ше
ни не по ста вља пи та ње. Те ме
су дру га чи је, јер ви ше не ма

са да их гле да мо на екра ну и
че сто не зна мо ни ко је су ре зо -
лу ци је, па се не ке и про ву ку
упр кос гре шка ма у об ра ди. Ка -
да је о фил му реч, ра ни је се
ра ди ло на филм ској тра ци, што
зна чи да је по сао тре ба ло за -
вр ша ва ти ра ни је, ићи на мон -
та жу, на сни ми ти звук... На тај
на чин је ис пли ва ва ла кре а тив -
ност, а са да, у ери ди ги та ли за -
ци је, ка да је све не под но шљи -
во ла ко, по не кад се ошља ри,
па има мо чак и фил мо ве без
кра ја. Ина че, мој пред лог је да
се сле де ће го ди не ов де на пра -
ви камп, а ја бих, као „Ни ко -
нов” про мо тер обез бе дио опре -
му и са ку пио та лен то ва не клин -
це – на ја вљу је Жив ко вић.

Реч ју, на мла ди ма „Жи сел”
оста је...

„Слатке” изложбе фотографије

Додела признања филмаџијама – директор Дома
културе уручује прву награду Милану Живковићу

ФЕ СТИ ВАЛ ФИЛ МА И ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ „ЖИ СЕЛ” ОДР ЖАН ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ДЕ ВЕ ТИ ПУТ

ОМО ЉИЧ КИ СУН ЦО КРЕТ И ДА ЉЕ ПО НО СНО СТОЈИ

Живот и смрт на селу – Александар Брендјан – 1. награда

Страну припремио
Јордан 

Филиповић
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Да би се во ле ло не што што те -
шко мо же би ти „ис пла ти во”,
нео п ход на је ве ли ка ко ли чи на
емо ци ја ко је су се го ди на ма та -
ло жи ле на не чи јем ср цу.

Упра во та квом – ср ча ном и
емо ци о нал ном – мо же се на -
зва ти на из глед уна пред из гу -
бље на бор ба за опо ра вак ре ке
На дел, ко ју ње ни бес по штед ни
при вр же ни ци већ го ди на ма на -
сто је да из ба ве из кан џи за га -
ђе ња.

У ту сли ку укла па се и не -
дељ но так ми че ње у пе ца њу за
де цу (ко ја углав ном но се ге не
на ве де них за љу бље ни ка), одр -
жа но на по ме ну том во до то ку.
И сви су си ја ли од љу ба ви, без
об зи ра што се ни јед на ри би ца
ни је за ка чи ла на уди цу.

Тај по да так још је дан је „по -
след њи аларм” да се не што пре -
ду зме, јер ова, не ка да шња, оа -
за из о би ља при ро де ви ше не
мо же да че ка.

Ко је про те кле не де ље пре ла -
зио мост на На де лу ко ји спа ја
Стар че во и Омо љи цу мо гао је
наићи на иди лич ну сли ку: ве -
се ла де чур ли ја ужи ва ла су пе -
ца ју ћи, пра ће на буд ним очи ма
ни шта ма ње рас по ло же них ро -
ди те ља. Ре као би исти пут ник
на мер ник: си гур но су им до вр -
ха чу вар ке пре пу не уло ва.

Ме ђу тим, ма ли ша ни ко ји су
се оку пи ли на ре ци На дел, тач -
ни је на ме сту по зна том као „Ва -
ља ра”, већ тре ћу го ди ну ни су
ухва ти ли ни јед ну ри бу. Ни ке -
де ра. Ну ла.

Но, то их не спре ча ва да се с
истим жа ром у ово вре ме го -
ди не на ла зе на том, ви зу ел но
за и ста иди лич ном кут ку, упр -
кос то ме што та квих ле пих ло -
ка ци ја има дру где у око ли ни –
а да при том ри ба ра ди, па све
пр шти.

Па, у че му је он да тај на на -
ва ле баш на то ме сто, у пе ца -
ро шком сми слу, на лик бу на -
ру?!

Па, у љу ба ви, нор мал но...

Те шко про тив за га ђи ва ча

А она је та ква да кад не што
истин ски во лиш, од ње га не
од у ста јеш без об зи ра на окол -
но сти.

Е то је слу чај с љу ди ма, ма -
хом Стар чев ци ма, ка да је реч о
рет ко ви ђе ном идо ло по клон ству
пре ма ре ци На дел. (Прим. нов.
иа ко је зва ни чан на зив тог во -
до то ка – На де ла, бу ду ћи да га
ап со лут но ни ко та ко не зо ве и у
остат ку тек ста не ће би ти ко риш -
ће но сло во „а” на кра ју на зива).

А то ли ка љу бав ни је ни чим
иза зва на. На про тив, си ја сет је
раз ло га ко ји не се жу у та ко дав -
ну про шлост. На и ме, ов де је
вр ве ло од жи во та све до де ве -
де се тих го ди на про шлог ве ка,
го ди на ја ва шлу ка и не бри ге ко -
је су и до ве ле до ви ше го ди -
шњег за га ђе ња на дел ске во де,
а по сле дич но и до уни ште ња
фло ре и фа у не.

Ипак, као све тло на кра ју ту -
не ла, пре не ко ли ко го ди на осно -
ва но је удру же ње спорт ско-ре -
кре а тив них ри бо ло ва ца – под
име ном На дел, на рав но. Од -
мах по том, ови чи сти ен ту зи -
ја сти кре ну ли су у бор бу не би
ли оа зи вра ти ли ста ри злат ни
сјај.

Ни су на и шли на пре те ра но
раз у ме ва ње над ле жних, а и с
дру ге стра не све то што тре ба
ура ди ти у по гле ду ре ви та ли за -
ци је зах те ва мно го нов ца – ко -
јег по сло вич но не ма. Још ве ћи
про блем (са мо на из глед, ре -
ши ви ји) је сте то што ни ко не
за у ста вља мно ге фир ме ко је у
ре ку не хај но ис пу шта ју раз не
хе ми ка ли је.

„Ну ла” као по ру ка

Удру же ње је ипак не што по -
сти гло, јер је у број ним во лон -
тер ским ак ци ја ма ус пе ло да
уре ди по ме ну ти део стар че вач -
ког На де ла, ко ји сад по при ма
обри се пра вог из ле ти шта. Очи -
шће на је оба ла, на пра вљен лет -

њи ко вац и деч је игра ли ште,
уре ђи ва но из ле ти ште – што ће
би ти на ста вље но, а би ло је и
по ри бља ва ња.

Њи хов пред сед ник, Зо ран
Ве лич ко вић Шту ка, до да је да
је не дав но за са ђен и си бир -
ски брест, до би јен од „Вој во -
ди на шу ме”; ДТД је укла њао
тр ску, а по ма га ли су и Град и
Ме сна за јед ни ца. Због то га је
тај те рен све уре ђе ни ји, че му
у при лог го во ри до ла зак све
ве ћег бро ја уче сни ка на так -
ми че ње, ко је већ тре ћу го ди -
ну ор га ни зу ју.

– Про шле го ди не их је би ло
три де се так, а са да већ че тр -
де сет се дам. На жа лост, ни ове
го ди не ни је упе ца на ни јед на
ри ба. Али ми на овај на чин
хо ће мо да по ша ље мо по ру ку
да нам је ова кав про стор нео -
п хо дан, ма кар као од мо ри ште
и про стор за ре кре а ци ју. На -
рав но, крај њи циљ нам је да
ре ви та ли зу је мо На дел и вра -
ти мо жи во тињ ски свет ка кав
је не кад био. Ве ру је мо у то,
јер по сто је на зна ке да ће ства -
ри би ти по кре ну те с мр тве тач -
ке. А до бро пам тим ка ко је
не кад ов де све бу ја ло. На ро -
чи то ка да је о ри ба ма реч, јер
би ло је све га – од со ма и шту -
ке, до бу цо ва и злат ног ка ра -
ша. О ба бу шка ма да не го во -
ри мо, а ша ран је по себ на при -
ча. Ов де је би ло јед но од нај -
ве ћих мре сти ли шта те вр сте,

отва ра на је бра на из Ива но ва,
па су из Ду на ва до ла зи ле пра -
ве ком по зи ци је гр до си ја, ко је
смо раз ро га че ним очи ма гле -
да ли баш с овог мо ста. Оба ле
су би ле на чич ка не од пе ца ро -
ша и ау то мо би ла с бе о град -
ским ре ги стра ци ја ма, а одр -
жа ва не су и ко ло ни је сли ка -
ра, ко ји су ова мо до ла зи ли за -
то што су има ли шта да пре -
не су на плат но. При том смо
се ку па ли и ни кад ни смо има -
ли би ло ка ква ко жна обо ље ња
ни ти дру ге по сле ди це, јер На -
дел има сво ја из во ри шта – на -
во ди Шту ка.

Де ца упе ца ла це ду љи це?!

Је дан од бо љих по зна ва ла ца је
чу ве ни стар че вач ки хар мо ни -
каш Ми ле Ђор ђе вић, ко ји је у
сло бод но вре ме и велики
шаран џи ја.

– Ово је био нај бо љи те рен,
па смо мо ра ли да уста је мо у 3
са та ка ко би смо за у зе ли ме сто.
Би ло је ве ли ких при ме ра ка, а
ри бе је би ло то ли ко да смо је
пе ца ли по две уди це. Во да је
би ла чи ста да су же не ов де пра -
ле веш, јер је за хва љу у ћи из во -
ри ма би ла про точ на, с мно го
ма ње тр ске и тра ве. На жа лост,
да нас је дру га чи је, али бо ри мо
се и по ку ша ва мо на све на чи -
не, па и по ри бља ва њем – ка же
овај за љу бље ник у пе ца ње и
На дел.

Око до но ше ња ри бе у На дел
по ма гао му је при пад ник мла -
ђе ге не ра ци је Ду шан Стан ко -
вић.

– Про шле го ди не смо уба -
ци ли око шестсто ки ло гра ма
мла ђи, углав ном ба бу шке и не -
што ша ра на. Ри бе има, јер су
је љу ди пе ца ли у по след ње вре -
ме, али за што са да не гри зе,
ни је ми ја сно. И ја пам тим не -
у по ре ди во леп ше на дел ске да -
не, ка да сам од ла зио са оцем и
бра ћом, све док фа бри ке ни су
учи ни ле сво је... – за кљу чу је Ду -
шан.

Де ца су на по слет ку ипак не -
што упе ца ла. И то улов нео -
бич ног на зи ва – це ду љи цу. На -
и ме, ор га ни за то ри су сми сли -
ли да жре ба њем рас по ре де већ
при пре мље не на гра де. Сва ко је
до био по не што, али нај срећ -
ни је ру ке био је осмо го ди шњи
Пе тар Трај ко вић ко ји је из ву -
као па пи рић с бро јем је дан и
пр вом на гра дом.

А док је ова квих љу ди на
свету, тре пе ри на да да ће се и
На дел срећ но из ву ћи из ове
аго ни је...

Ј. Филиповић

ЗА ЉУ БЉЕ НИ ЦИ У НА ДЕЛ НЕ ПО СУ СТА ЈУ УПР КОС ОКОЛ НО СТИ МА

КО ЛИ КА МО ЖЕ БИ ТИ ЉУ БАВ ПРЕ МА РЕ ЦИ

Ка да је пи та њу спој ква ли тет -
ног бо рав ка у при ро ди и так -
ми чар ског спор та, те шко да
има бо ље ком би на ци је од ори -
јен ти рин га. Љу би те љи ове, ре -
ла тив но мла де, ди сци пли не већ
из ве сно вре ме оку пља ју се под
окри љем клу ба „Оса”. По ред
то га што на тај на чин до но се
до бро бит свом фи зич ком и мен -
тал ном здра вљу, они већ не ко
вре ме по сти жу и за вид не ре -
зул та те.

Јед на од нај у спе шни јих сва -
ка ко је Је ле на Стан ко вић, про -
шло го ди шња ви це шам пи он ка
Ср би је, ко ја је би ла уче сни ца и
ово го ди шњег ме ђу на род ног так -
ми че ња под на зи вом „Ко па о -
ник опен 2019”, одр жа ног пре
пет на е стак да на на јед ној од
нај леп ших срп ских пла ни на.
Тре ба ис та ћи да се ово над ме -
та ње у кон ку рен ци ји же на од
35 до 40 го ди на бо ду је за свет -
ску ори јен ти ринг ранг-ли сту.

У пр вој тр ци, Је ле на је за у -
зе ла дру го ме сто иза европ ске
шам пи он ке, Че хи ње, Ве ро ни -
ке Птац ко ве, пр ве фа во рит ки -
ње, а исти ис ход Пан чев ка је
по но ви ла и дру гог да на.

Њен тре нер, Ми о драг Ву ко -
вић, оче ку је да ће Стан ко ви ће -
ва оста ти на тој по зи ци ји, иа ко
је до кра ја се зо не оче ку ју још
че ти ри тр ке у сприн ту, на сред -
њим и ду гим дис тан ца ма, као
и ноћ ни ори јен ти ринг.

– Пре за до во љан сам по стиг -
ну тим, јер су ста зе би ле из у -
зет но ком плек сне, због че га
спа да ју у нај те же у Ср би ји –
на во ди Ву ко вић.

Ј. Ф.

НО ВИ УС ПЕ СИ ОРИ ЈЕН ТИ РИНГ КЛУ БА „ОСА”

Је ле на друга на Ко па о ни ку

Састојци:
– шест пастрмки
– 1/2 кг павлаке
– три-четири кашике презли
– једна кашичица исеченог

зачина
– сок од једног лимуна
– 20 г маслаца

Припрема:
Пастрмке поређамо у тепси-
ју, посолимо, побиберимо,
додамо исецкане зачине, ли-
мунов сок, две до три каши-
ке воде, па их у томе динста-
мо на тихој ватри 20 минута.

Кад су готове, течност пре-
лијемо у дугу чинију, изме-
шамо са павлаком, пустимо
да мало кува и тиме прели-
јемо пастрмке. Затим их по-
спемо наструганим хлебом,
попрскамо растопљеним ма-
слацем и ставимо у добро
угрејану пећницу да се на
њима ухвати кора.

Пријатно!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ 

СА УДИ ЦЕ

ПАСТРМКА 
У ПАВЛАЦИ

Ба бу шка
Ба бу шке се хра не на дну, па
се ту и ло ве. По ме ху ри ћи ма
ко ји се по ја вљу ју на по вр ши -
ни во де, пр во тре ба ло ка ли -
зо ва ти ме сто где се на ла зи
ја то ба бу шки. Тре ба има ти у
ви ду да у то ку да на, по себ но
ра но ују тру и пред ве че, бабу -
шке при ла зе бли же оба ли и
хра не се при о бал ним биљем.

За лов ба бу шке тре ба ко -
ри сти ти фин и лак при бор.
Она је опре зна ри ба и че сто
ће вас из не на ди ти кру пан
при ме рак ко ји је до шао на
са мо јед ног цр ви ћа или зр -
но жи та. Нај че шћи ме тод
пе ца ња је плов ком. Штап

тре ба да бу де што ду жи, ка -
ко би без про бле ма спу сти -
ли пло вак иза тр ске и има -
ли до вољ ну ду жи ну нај ло на
да ма мац стиг не до дна.

Од при ма ме и тач ног за -
ба ча ја за ви си ће и цео лов.
Ако је во да то пла и ста ја ћа,
тре ба ко ри сти ти бра шна сту
хра ну и жи та ри це. Код чи -
стог дна, при ма ма тре ба да
бу де твр ђа, а код дна об ра -
слог тра вом, што рас тре си -
ти ја. Ко ри сти те тех ни ку ма -
сов ног при ма мљи ва ња. До -
хра њуј те са мо уко ли ко ба -
бу шке пре ста ну да ра де.

Као ма мац ко ри сте се: ку -
ва на пше ни ца, мла ди и ку -
ва ни ку ку руз, хлеб на ру жа,
гли сте и цр ви ћи. Са про ле ћа
и је се ни, ка да је во да хлад -
ни ја, бо ље ре зул та те да ју гли -
сте и цр ви ћи, док су у лет -
њем пе ри о ду успе шни ји хлеб
и ку ва на пше ни ца. При ста -
вља њу ма ма ца, врх уди це мо -
ра увек би ти сло бо дан. Зр но
пше ни це обич но се про ба да
боч но, кроз две оп не, ка ко се
у во ди не би рас па да ло.

Ка да иде те на ба бу шку,
оба ве зно по не си те ви ше ра -
зно вр сних ма ма ца. Че ста је
по ја ва да ба бу шка у јед ном
тре нут ку пре ста не са узи ма -
њем јед не вр сте хра не – истог
тре нут ка про ме ни те ма мац.

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

Ле то је пе ри од ка да чла но ви
Пла ни нар ског дру штва „Је ле -
нак” не у мор но по хо де при -
род не ле по те у бли жој или да -
љој око ли ни. Та ко је би ло и
не дав но ка да је, у ор га ни за -
ци ји тог удру же ња, че тр де сет
дво је по што ва о ца под руч ја с
ве ћом над мор ском ви си ном
бо ра ви ло на пла ни ни Мо јан.

Је дан од њих, Ми лан Глу -
мац, се кре тар дру штва, ис ти -
че да је тај пут пред ста вљао
не сва ки да шњи ужи так.

– Ова, не то ли ко по зна та,
пла ни на, ко ја се на ла зи на
око два де сет ки ло ме та ра од
Ан дри је ви це, гра ди ћа у Цр -
ној Го ри, бли зу је са ме гра -
ни це те др жа ве и Ал ба ни је.
Реч је о пра вом ра ју за љу би -
те ље при ро де, бу ду ћи да је та
област бо га та ле ко ви тим тра ва ма, цве ћем и ра -
зним дру гим вр ста ма фло ре. Та ко су се не ки од
нас ре лак си ра ли са ку пља ју ћи ди вљу на ну, хај -
дуч ку тра ву и кан та ри он, док су се ис ку сни ји
по зна ва о ци пе чу ра ка по за ба ви ли тим (не)је сти -
вим биљ ка ма, а ве ћи на се ипак опре де ли ла за
ја го де и бо ров ни цу. По се бан до жи вљај на Мо ја -
ну су по лу ди вљи ко њи, ко ји се сло бод но кре ћу
овим ли ва да ма. На јед ном из во ру хлад не али
ве о ма пит ке во де, ус пе ли смо и да при ђе мо са -

свим бли зу де се так тих пре ле пих ство ре ња –
на во ди Глу мац.

Ве ћи на пан че вач ких при род ња ка ус пе ла је
пр вог да на да се поп не на Ве ли ки Мо јан (2.157
ме та ра), са ко јег се пру жа из у зе тан по глед на
Ко но бе, као и на цео ма сив Про кле ти ја. За то
вре ме, оста так екс пе ди ци је од лу чио се за врх у
су сед ној Ал ба ни ји – Ма ја Мар лу лес (2.188 м), а
дру гог да на сви за јед но иза шли су на Пла ни ни -
цу (2.153 м). Ј. Ф.

НО ВЕ АК ЦИ ЈЕ ЧЛА НО ВА „ЈЕ ЛЕН КА”

Рај ске ча ри Мо ја на

Такмаци упорни, иако већ трећу годину нема рибе

И голубови помажу у борби



ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

СТА РТ НА „СПОРТ СКОМ”, 
НА СТА ВАК У ГУ ЧИ

У по не де љак, 5. ав гу ста, Спорт -
ски цен тар „Мла дост” у на шем
гра ду оди сао је мла до шћу и
по зи тив ном енер ги јом на је -
дан по се бан на чин. По ред фуд -
ба ле ра Же ле зни ча ра, ко ји су
ту на свом те ре ну, и број них
ре кре а ти ва ца жељ них здра вог
жи во та, дру га чи ји „шмек” по -
не дељ ку да ле су и мла де игра -
чи це ОК-а Од бој ка 013, јер су
тог да на по че ле са при пре ма -
ма за но ву се зо ну.

Као и увек, спор тист ки ње је
по здра вио Иван Кр го вић, ал фа
и оме га овог спорт ског ко лек -
ти ва и из нео им план ра да у на -
ред ном пе ри о ду. У увод ној фа -
зи при пре ма тре ни ра ће се на
„спорт ском”, три пу та не дељ но,
а ка ко вре ме бу де од ми ца ло,
ри там ра да по ста ја ће све ја чи.

– По ла ко се за хук та ва мо. Већ
13. ав гу ста од ла зи мо на сед -
мо днев не при пре ме у Гу чу, а
до по чет ка школ ске го ди не ор -
га ни зо ва ће мо и два тур ни ра у
од бој ци на пе ску – ре као је на
пр вом тре нин гу у но вој се зо ни
Иван Кр го вић.

Се ни ор ска еки па Од бој ке 013
над ме та ће се у Пр вој вој во ђан -
ској ли ги, а ка дет ки ње, пи о -
нир ке и мла ђе пи о нир ке так -
ми чи ће се по про по зи ци ја ма
Од бој ка шког са ве за Вој во ди не,
кроз ор га ни зо ва не ли ге или
тур ни ре.

По ред Ива на Кр го ви ћа, тре -
нер ски тим Од бој ке 013 чи не
и: Вла ди мир Јо ван чић, Не бој -
ша Бо жић, Зо ран Мар ко вић,
Ду брав ка Фло ра и Јо ви ца
Стан ко вић.

На Пр вен ству Ср би је у пли -
ва њу, ко је је одр жа но у Кра -
гу јев цу, ПК Ди на мо се пред -
ста вио са че ти ри так ми ча ра
ко је је пред во ди ла тре нер Сла -
ви ца Мар ја но вић.

Је ле на Вр хо вац је у гру пи
ју ни ор ки ко је су се над ме та -
ле на 200 м дел фин за ра ди ла
брон за ну ме да љу. Ања Цре -
вар је у ап со лут ној ка те го ри -
ји осво ји ла злат не ме да ље у
ди сци пли на ма: 200 м сло бод -
но, 200 м ме шо ви то, 100 м
дел фин и 200 м леђ но, док је
у тр ци на 100 м сло бод но за -
слу жи ла сре бр но од лич је.

Ања је обо ри ла ап со лут ни
ре корд Ср би је у ди сци пли ни
100 м дел фин и ујед но је про -

гла ше на за нај у спе шни ју так -
ми чар ку на овом пр вен ству.

СПОРТ
Петак, 9. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Бо ра вак на Зла ти бо ру
– пун по го дак

Сти гла про ве ре на
поја ча ња

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра вред -
но тре ни ра ју од 8. ју ла и при -
пре ма ју се за пред сто је ћа ис -
ку ше ња у Срп ској ли ги, гру па
„Вој во ди на”. По пу лар на пан -
че вач ка „Ди зел ка” је од 23. ју -
ла до 2. ав гу ста бо ра ви ла на
Зла ти бо ру, где су пр во тим ци
вред но ве жба ли под ру ко вод -
ством тре не ра Ду ша на Је ври -
ћа, Мар ка Ан дре ји ћа и Вла ди -
ми ра Ра сто ви ћа.

Мо жда и нај ва жни ји део при -
пре ма, онај ка да се по ста вља те -
мељ за све оно што мом ке оче -
ку је то ком ду ге и ис цр пљу ју ће
се зо не, про те као је у нај бо љем
ре ду. Струч ни штаб мо гао је да
се уве ри у ква ли тет по је ди на ца,
али и да ис кри ста ли ше еки пу
ко ја ће из не ти нај ве ћи те рет у
пред сто је ћем шам пи о на ту.

Же ле зни чар је на Зла ти бо ру
од и грао и че ти ри ја ке кон трол -
не утак ми це. Са по 1:0 са вла да -
ни су бе о град ски клу бо ви, пр во -
ли гаш Гра фи чар и срп ско ли гаш
Те ле оп тик, пре тр пљен је по раз
од Крупe из Ре пу бли ке Срп ске
(2:0), док у ду е лу са еки пом Ту -
ти на ни је би ло по бед ни ка (2:2).

Ре зул та ти са ових ме че ва ни -
су би ли у пр вом пла ну, већ су
утак ми це ис ко ри шће не да би
се ис про ба ле раз не ва ри јан те у
ти му, али и да се про ве ре не ки
фуд ба ле ри ко ји су би ли на про -
би. По ред тре нин га, ко јих је
би ло и по два пу та днев но, у
те ре та ни и на те ре ну, бо ра вак

СА ПРИ ПРЕ МА ФУД БА ЛЕ РА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА

„ДИ ЗЕЛ КА” ПО ЛА КО ХВА ТА ЗА ЛЕТ...

на Зла ти бо ру био је пун по го -
дак и због чи ње ни це да је у
еки пи по че ла да се ства ра „хе -
ми ја” нео п ход на за по сти за ње
до брих ре зул та та.

– Све је би ло на за до во ља ва -
ју ћем ни воу. Мом ци су до бро
од ра ди ли цео тре на жни про -
цес, а све што смо пла ни ра ли,
и спро ве ли смо у де ло. Кон -
трол не утак ми це по ка за ле су и
до бре, али и ло ше ства ри, ко је
мо ра мо да по пра ви мо до по -
чет ка пр вен ства. Све у све му,
за до во љан сам за ла га њем игра -
ча, као и це ло куп ном ат мос -
фе ром у клу бу. Има мо још до -
вољ но вре ме на пред на ма да
ура ди мо оно што смо за ми сли -
ли и ве ру јем да ће тим спрем -
но до че ка ти по че так тр ке за
бо до ви ма – ре као је по по врат -
ку са Зла ти бо ра пр ви тре нер
Же ле зни ча ра, Ду шан Је врић.

„Ди зел ка” у но во пр вен ство
ула зи са ја сним ам би ци ја ма,

али и при лич но из ме ње ним
са ста вом.

На спи ску игра ча из про шле
се зо не оста ли су: Бра ни слав
Ка та нић, Или ја Ни ко лов ски,
Бо јан Трип ко вић, Бор ко Ани -
чић, Са ша Ру ња ић, Ге ор ги је
Јан ку лов, Вла ди мир Ман дић,
Па вле Пе тро вић, Јо ван Ву че -
тић, Ла зар Та на ско вић и ка пи -
тен Да ни ло Ко ва че вић.

Сти гла су и аде кват на по ја -
ча ња, ме ђу ко ји ма су и ис ку -
сни, про ве ре ни и до ка за ни фуд -
ба ле ри. Гол ман Бо јан Кне же -
вић до шао је из Уз бе ки ста на, а
Мла ден Ла за ре вић из су пер ли -
га ша Ма чве. Јор дан Јо ва но вић
и Ла зар Вла ди са вље вић пре до -
ла ска у Же ле зни чар игра ли су
у Ал ба ни ји, а Лу ка Сто ја но вић
се у свој град вра тио из Ко лу -
ба ре. Де нис Илић сти гао је из
ужич ке Сло бо де, а Урош Лу -
кић из Бро дар ца. Из Бродарца
је дошао и Милош Бра јо вић, а

Ду шан Плав шић је опре му „ди -
зел ке” за ду жио по сле на сту па
у но во сад ском Про ле те ру. Ђор -
ђе Ив ко вић до шао је из
Синђелићa, а Дра ган Ми ли во -
је вић из звор нич ке Дри не.

По по врат ку са Зла ти бо ра,
мом ци су од свог ше фа до би ли
два сло бод на да на, па су на ста -
ви ли са вред ним ра дом. У вре -
ме ка да је овај број „Пан чев ца”
већ био за кљу чен, Же ле зни чар
је у Ба нат ском Ве ли ком Се лу
од и грао кон трол ни меч про тив
Ко за ре, а ге не рал на про ба пред
по че так пр вен ства за ка за на је
за 11. ав густ. Тога да на на СЦ-у
„Мла дост” Же лез ничар ће одме -
рити снагу са Вр шцем. Овај меч
почиње у 17 сати.

Пр ву утак ми цу у но вом
шам пи о на ту Срп ске ли ге „Вој -
во ди на” Же ле зни чар ће од и -
гра ти 18. ав гу ста, на свом те -
ре ну, про тив Брат ства 1946 из
При гре ви це. 

КАРАТИСТИ ВЕЖБАЈУ ПУНОМ ПАРОМ

КОПАОНИК, ЗЛАТИБОР, ТАРА, ДИВЧИБАРЕ...

ШАМПИОНАТ СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

АЛЕК СА ОСВО ЈИО БРОН ЗУ

ЛЕТ ЊЕ ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ПЛИ ВА ЊУ

ТРОФЕЈ ЗА СПАРТУ

НО ВО СТИ ИЗ БА ЗЕ НА

АЊА ОБО РИ ЛА РЕ КОРД

СА РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

КОМ НЕ НИЋ НА КОР МИ ЛУ ДИ НА МА
По сле од ла ска Ива на Пет ко ви -
ћа у Ка тар, упра ва Ру ко мет ног
клу ба Ди на мо бр зо је ре а го ва -
ла, па је за ше фа струч ног шта -
ба име но ван Аким Ком не нић.

Ду го го ди шњи са рад ник Не -
на да Мак си ћа у Пар ти за ну, по -
том и по моћ ник Дра га ну Ђу ки -
ћу и Ни ко ли Мак си мо ви ћу у
Ма ка би ју (Тел Авив), прет ход -
не се зо не пред во дио је пр во ли -
га шки тим Но вог Бе о гра да. Кор -
ми ла ре ње „жу то-цр ним” бро -
дом из Пан че ва кроз су пер ли -
га шку кон ку рен ци ју пред ста вља
но ви иза зов у ње го вој ка ри је ри.

Ди на мо је са чу вао ко стур еки -
пе из прет ход не се зо не, па ће
љу би те љи игре с ле пљи вом лоп -
том у на шем гра ду и да ље мо -
ћи да ужи ва ју у мај сто ри ја ма
Не на да Вуч ко ви ћа, Де ја на Зла -
та но ви ћа, Вељ ка Ми ло ше ви ћа,
Ми ло ша Ко ста ди но ви ћа, Ива -
на Ди ми три је ви ћа, Ива на Дис -
то ла... На кон опо рав ка од по -
вре де, тре нин зи ма се при кљу -
чио и Ми љан Бу њев че вић, а
сти гли су и но ви мла ди игра чи
Ми лан Го лу бо вић, Во ји слав Ми -
лу но вић и Мар ко Иван че вић.

Јед но од нај звуч ни јих по ја -
ча ња Ди на ма сва ка ко је и Урош
Ми тро вић, не ка да шњи сред њи
бек Пар ти за на, ко ји је ин тер -
на ци о нал ну ка ри је ру гра дио и
у швај цар ском Бер ну.

Пан че вци су при пре ме по че -
ли у по не де љак, 5. ав гу ста, па ће
има ти до вољ но вре ме на да се
при пре ме за ис ку ше ња у Су пер -
ли ги ко ја по чи њу 14. сеп тем бра.
Као и прет ход них се зо на, уче -
сни ци СЕ ХА ли ге, шам пи он Вој -
во ди на и ви це шам пи он Ме та -
ло пла сти ка, у до ма ће так ми че -
ње укљу чи ће се тек у до и гра ва -
њу за ти ту лу, док ће се за пре о -
ста ла че ти ри ме ста у плеј-офу
бо ри ти 12 ти мо ва кроз 22 ко ла.

У пр вој рун ди пр вен ства,
Дина мо до че ку је Ру дар из
Костол ца.

Про шлог ви кен да је у Но вом
Са ду одр жа но Пр вен ство Ср -
би је у га ђа њу из ва зду шне пу -
шке у ди сци пли ни тро став
(3x20 ди ја бо ла). На овом ка -
дет ском так ми че њу над ме та -
ла су се и че ти ри стрел ца из
СД-а „Пан че во 1813”. Алек са
Ра ко њац је још јед ном по твр -
дио свој та ле нат осво јив ши
брон за ну ме да љу. Он је до од -
лич ја сти гао по го див ши 581.
круг. Во дио је до пред сам
крај ме ча, са 196 кру го ва у
кле че ћем и 197 кру го ва у ле -
же ћем ста ву, али је по су стао
у сто је ћем ста ву и, за све га
два кру га, из гу био је ти ту лу.

Еки па ка дет ки ња из на шег
гра да, ко ју су чи ни ле Ива
Рако њац, Те о до ра Кон дић и
Ана То кић, била је пе та.

Тра ди ци о нал ни камп пер -
спек тив них стре ла ца Стре -
љач ког са ве за Ср би је одр жан
је од 22. до 29. ју ла у Ка ра та -
шу, на ко ме су уче ство ва ли и
Алек са и Ива Ра ко њац и Те о -
до ра Кондић.

Алек са је нај бо љи пи о нир
ССС-а за ову го ди ну, а од -
лич но је ко ти ран и у ка дет -
ској ка те го ри ји, Те о до ра Кон -
дић је пе та на ли сти ССС-а у
кон ку рен ци ји пи о нир ки, док
је Ива Ра ко њац де ве та пи о -
нир ка, а пр ва ју ни ор ка по
ран ги ра њу Стре љач ког са ве -
за Ср би је.

На кон трол ном так ми че њу
по след њег да на на пор них при -
пре ма, Алек са Ра ко њац осво -
јио је пр во ме сто. Ива је би ла
осма, а Те о до ра де ве та.

Banny

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тд8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Страну припремио

Александар
Живковић

Од 2. до 4. ав гу ста, у СРЦ-у
„Парк” у Кра гу јев цу, одр жа -
но је Лет ње пр вен ство Ср би -
је у пли ва њу у ју ни ор ској и
ап со лут ној кон ку рен ци ји.
Так ми ча ри су се над ме та ли
на олим пиј ском за тво ре ном
ба зе ну, а уче ство ва ло је 312
пли ва чи ца и пли ва ча из 41
клу ба.

ПК Спа р ту из на шег гра да
пред ста вља ла је Ања Ја ки мов -
ски ко ју је пред во дио тре нер
Не над Јо вић.

Ања се над ме та ла у ју ни -
ор ској кон ку рен ци ји, у ди -
сци пли ни 50 м дел фин. У вр -
ло ја кој кон ку рен ци ји, осво -
ји ла је брон за но од лич је, с
вре ме ном 31,79.

Копаоник је у периоду од 3. до
10. августа база у којој се одр-
жава први циклус припрема
олимпијских карате репрезен-
тативаца наше земље.

У изузетно добрим услови-
ма, најбољи борци Србије у
пакленом темпу спроводе кон-
диционе и специфичне при-
преме, уз присуство својих тре-
нера и спаринг партнера. На
Копаонику се налази капитен

репрезентације и најбољи ка-
ратиста Србије, Слободан Би-
тевић, са својим тренером
Предрагом Стојадиновим и
спаринг партнером Урошем
Петровачким. 

После кратке паузе, други
циклус олимпијских припрема
одржаће се на Златибору, од
15. до 22. августа, а у послед-
њих седам дана текућег месе-
ца вежбаће репрезентативне

селекције кадета – јуниора, мла-
ђих сениора и сениора на Та-
ри, међу којима ће бити и шест
такмичара КК-а Динамо.

Петнаест најмлађих члано-
ва овог спортског колектива,
са тренером Ненадом Соколо-
вићем, од 16. до 23. августа бо-
равиће на Летњем кампу на
Дивчибарама, који традицио-
нално организује Спортски са-
вез Панчева.
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Кристина Јелкић,
ученица:

     – Дружим се и
одмарам се. Била 
сам и на мору.

Лука Ћирић,
студент:

    – Управо идем 
на језеро у Качарево.
Тренутно сам на
боловању, па се
одмарам.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Равнотежа
Зна се шта се догађа пошто се јако завртиш укруг.

    Губиш тле под ногама.

    Треба ти време да поново нађеш баланс.

    Опасно је када паднеш с велике висине.

    Можеш и да будеш повређен.

    Свакоме се то дешава.

    Ништа страшно.

    Али, важно је да умеш да устанеш.

Вожња
Умеју да понесу мисли.

    Да „возе”.

    Дешава се да су ван контроле.

    Да се „губе” и да шарају.

    Нека их, имају на то право.

    Само, не ваља ако то пречесто раде.

    Ако су ван контроле.

    Самоконтрола!

Скућен
Препреке су увек ту да би се прескакале.

    Или заобилазиле.

    Не можеш их само игнорисати ако постоје.

    Чак и кад је простор за маневар скучен.

    Мораш да се смириш, замислиш.

    Пронађеш решење, јер је и оно увек ту.

    Ако тако поставиш ствари – свој си.

    Скућен.

Марина Цветковић,
студент:

     – Планирам да се
запослим током лета и
радим док не кренем на
Факултет. Излазим са
друштвом, а требало би
и негде да путујем.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

20. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Лидија, Ивана, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу.

                                                            Редакција

Када нестварно постане стварно, а време стане бар
на тренутак ❤. Поздрав са Светог Стефана.

Ивана Добросављевић

Велики поздрав из Мексика.
Лидија Нешков


