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Да ли смо се
опу сти ли?

Од по чет ка си ту а ци је иза зва не
ко ро на ви ру сом, ко ја ни је за о -
би шла ни на шу зе мљу, је ди но
што се мо же за кљу чи ти је сте
да је, по ред опа сно сти од обо -
ле ва ња, ве ли ки број љу ди био
из ло жен и оби љу дез ин фор ма -
ци ја ко је су до ла зи ле са свих
стра на.

У на шој зе мљи ван ред но ста -
ње је уки ну то 6. ма ја, али су из -
ве сне ме ре оста ле на сна зи. Ја -
сно је де фи ни са но ка ко тре ба
да се по на ша мо у јав ном пре -
во зу, уго сти тељ ским објек ти -
ма, на јав ним ме сти ма... А оно
што је из ри чи то на гла ше но је -
сте нео п ход ност да се по шту је
со ци јал на дис тан ца. Ме ђу тим,
и док је ви рус био у је ку, мно ги
љу ди се ни су при др жа ва ли то -
га, па ка ко је до шло до по пу -
шта ња ме ра, све се вра ти ло у
„нор ма лу”. Ме ре та ко ђе по ка -
зу ју да би тре ба ло да се опу сти -
мо. Над ле жни су утвр ди ли да у
за тво ре ном мо же да се оку пи
пет сто љу ди, а за до га ђа је на
отво ре ном не ма огра ни че ња.
Ове го ди не ће се ипак одр жа ти
„Exit” и „Beer Fest”...

С дру ге стра не, струч ња ци
нам ша љу ме шо ви те по ру ке.
Ка жу, опу сти те се и жи ви те
нор мал но јер кри ва опа да, и
да ље има обо ле лих, али то иде
не ким оче ки ва ним то ком.
Дру ги пак сма тра ју, из гле да,
да ће не ке ме ре мо ра ти да се
вра те... Оче ки ва но или не, ко -
ро на је ових да на сти гла и у
сту дент ске до мо ве, шко ле... И
као да се вра ћа мо на по че так.
Да ли смо се ми пре ви ше опу -
сти ли јер нам је не до ста ја ла
сло бо да кре та ња или ипак ве -
ру је мо у оно што го во ре? Да ли
ипак тре ба ма ло да се пла ши -
мо, или да се опу сти мо? Хм?

И ка ко за шти ти ти се бе и по -
на ша ти се нор мал но ујед но.
Мно ги љу ди не ма ју лук суз да
пу ту ју ко ли ма са ми на по сао, а
ау то бу си су, због про ре ђе них
по ла за ка, пре пу ни. Но си ли
ма ске или не, пре ви ше је љу ди
на ма лом ме сту. Из бо ра не ма.

Ве ли ка збр ка и да ље тра је,
опреч не по ру ке до ла зе са свих
стра на, и ја сно је да нам је нео -
п ход но да се ме диј ски опи сме -
ни мо, и да из све га из ву че мо
оно што је нај ко ри сни је за нас.
А си ту а ци ја с ко ро на ви ру сом
је за пра во иста као и у жи во ту.
Не играј те се ва тром, да се не
би сте опе кли. Ста ви те ма ску
на ли це кад год је то нео п ход -
но, до ћи ће дан ка да ће мо ко -
нач но да је од ло жи мо и за и ста
на ста ви мо да жи ви мо!

На по зив на шег ли ста да по раз го ва -
ра мо о оно ме шта је у по след ње
време ура ђе но у на шем гра ду, као и о
да љим прав ци ма раз во ја Пан че ва,
ода звао се гра до на чел ник Са ша Па -
влов. Чи ње ни ца је да је у про те клих
го ди ну да на Пан че во че сто би ло по -
ми ња но у ве ли ким ме ди ји ма у ве зи
са стра ним ула га њи ма. За то смо
одатле и кре ну ли.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ли ка је вред ност
стра них ин ве сти ци ја ре а ли зо ва них у
на шем гра ду у про те клом пе ри о ду?

– Ре а ли зо ва но је или је у про це су
ре а ли за ци је пре ко ми ли јар ду евра
но вих ди рект них ин ве сти ци ја, углав -
ном стра них ком па ни ја. То су у се -
вер ној по слов но-ин ду стриј ској зо ни:
не мач ке ком па ни је ZF – вред ност ин -
ве сти ци је у до са да две окон ча не фа -
зе 160 ми ли о на евра, и „BROSE” – ин -
ве сти ци ја од 200 ми ли о на евра, а ту је
и „NavalBox-CAL”, са ула га њем од 70
ми ли о на евра. У ју жној ин ду стриј ској
зо ни „НИС – Га спром њефт” уло жио
је у из град њу по стро је ња Ду бо ка пре -
ра да 330 ми ли о на евра, а ком па ни ја
„Га спром енер го хол динг” 180 ми ли о -
на евра у тер мо е лек тра ну –то пла ну на
гас. Из ван де фи ни са них ин ду стриј -
ских зо на има мо из град њу филм ског
сту ди ја вред ног се дам ми ли о на евра
про дук циј ске ку ће „Firefly Producti-
ons”, два ма ло про дај на објек та тр го -
вин ског лан ца „Лидл” и пу ни о ни це
хе ли ју ма не мач ке ком па ни је „Messer
Tehnogas AD” – вред ност ин ве сти ци је
из но си пет ми ли о на евра.

Да држава није стекла углед за-
хваљујући председнику Вучићу у
међународним оквирима, тешко да
би те компаније дошле у Србију.
Пратећи визију председника уз до-
следно вођену економску политику,
у Панчеву инвестирају најјаче свет-
ске компаније.

l Ко ли ко је Пан че во уло жи ло у
опре ма ње се вер не зо не и с ко јим
циљем?

– Град је у пе ри о ду од 2015. до
2018. го ди не ур ба ни стич ко-план ски
де фи ни сао и пот пу но ин фра струк -
тур но опре мио 100 хек та ра се вер не
по слов но-ин ду стриј ске зо не, за шта
је из дво је но 840 ми ли о на ди на ра. У
ре корд ном ро ку од 2018. го ди не до
да нас свих 100 хек та ра за у зе ли су по -
ме ну ти стра ни ве ли ки ин ве сти то ри и
не ко ли ко до ма ћих. На овај на чин
Град је ре а ли зо вао свој при мар ни
стра те шки циљ – ства ра ње усло ва за
ре ин ду стри ја ли за ци ју Пан че ва, ко ја
је би ла мо гу ћа са мо при вла че њем ка -
пи тал но ин тен зив них ин ве сти ци ја
као што су на ве де не. Из при мар ног
ци ља про ис те кли су и оста ли: сма ње -
ње бро ја не за по сле них, по ве ћа ње јав -
них при хо да, по ве ћа ње оби ма по сло -
ва ња и при хо да град ских јав них ко -
му нал них пред у зе ћа, раз вој на шан са
за до ма ћу при вре ду из сек то ра
ММСП, раз вој сек то ра услу жних де -
лат но сти, по ди за ње ква ли те та жи во -
та гра ђа на Пан че ва кроз по бољ ша ње
њи хо вог ма те ри јал ног по ло жа ја под -
сти ца њем кон ку рен ци је на тр жи шту

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ра да и уна пре ђе ње про це са обра зо ва -
ња кроз ре ал но уво ђе ње еле ме на та
ду ал ног обра зо ва ња.

l Ко ли ко ће но вих рад них ме ста
би ти отво ре но и ка кви су по да ци о
не за по сле но сти да нас?

– Пла ни ра но је да ди рект не ин ве -
сти ци је у гра ду Пан че ву обез бе де
ми ни мал но 4.000 но вих рад них ме -
ста. С об зи ром на то да ће ова пу на
пла ни ра на за по сле ност би ти оства -
ре на у на ред не две до че ти ри го ди не,
а да је до са да ре а ли зо ва но тек око
20 од сто пла ни ра ног ка па ци те та за -
по шља ва ња, мо гу да кон ста ту јем да
су упр кос то ме већ са да им по зант ни
ре зул та ти и ста ти стич ки по да ци ко ји
се од но се на пад не за по сле но сти од -
но сно раст за по сле но сти. Ово је сва -
ка ко ре зул тат и до бро осми шље них
и ре а ли зо ва них ме ра из ло кал ног ак -
ци о ног пла на за по шља ва ња ко ји је
до вео до кон стант ног ра ста бро ја ре -
ги стро ва них при вред них дру шта ва и
пред у зет ни ка у Пан че ву, а са мим
тим и пла сма на до ма ћег ин ве сти ци -
о ног ка пи та ла. Кон крет но, на кон ло -
ше спро ве де не сво јин ске тран сфор -
ма ци је ве ли ких си сте ма ко ји су по -
сло ва ли у Пан че ву, 2012. го ди не за -
те кли смо 11.577 еви ден ти ра них не -
за по сле них, да би у мар ту ове го ди не
тај број био ско ро пре по ло вљен –
6.635. Ти ме је пр ви пут у по след њих
два де сет го ди на про це нат не за по -
сле но сти пао ис под 10 од сто – у овом
тре нут ку из но си 8,5 од сто. Па ра лел -
но с тим вред но је из аспек та ге не ри -
са ња јав них при хо да на по ме ну ти и
еви ден ти ра ни раст бро ја за по сле них
пре ма ме сту пре би ва ли шта, ко ји је
2016, од ка да се во ди ова ква еви ден -
ци ја, из но сио 34.737, а у овом тре -
нут ку 37.990. По себ но вре дан по да -
так у овом кон тек сту је и раст про -
сеч не за ра де, ко ја је 2012. на мно го
ма њи број за по сле них из но си ла
47.558, а да нас је 59.405 ди на ра.

l Шта под ра зу ме ва те под ре ин ду -
стри ја ли за ци јом и ре брен ди ра њем
Пан че ва?

– Наш град је у окви ри ма не ка да -
шње др жа ве био но си лац еко ном -
ског раз во ја и цен тар ин ду стриј ске
про из вод ње. На ша про це на на по -
чет ку ман да та би ла је да Пан че во
има ту ин ду стриј ску тра ди ци ју и
уну тра шње ка па ци те те и ре зер ву да
по но во по ста не до бро ме сто за при -
вре ђи ва ње и сре ди ште и по кре тач ка
сна га еко ном ске екс пан зи је Ср би је.
Са да сам си гу ран да смо то че му смо
се по тај но на да ли на по чет ку за вр -
ло крат ко вре ме и оства ри ли. Пан -
че во је да нас град у ко ме су скон -
цен три са не ка пи тал но нај ин тен зив -
ни је ин ве сти ци је ко је су при ву че не у
на шу зе мљу, а че му у при лог го во ри
и чи ње ни ца да је на ша Вла да све ин -
ве сти ци је не мач ких ком па ни ја у се -
вер ној зо ни про гла си ла за ин ве сти -
ци је од др жав ног зна ча ја. Пан че во
на ста вља и на до гра ђу је сво ју ин ду -
стриј ску тра ди ци ју и то је су шти на
пој ма ре ин ду стри ја ли за ци је. Али ми
смо во ди ли бри гу и о то ме да наш
град бу де и до бро ме сто за жи вот. За -
то смо при из бо ру ин ве сти то ра на

пр вом ме сту во ди ли ра чу на о еко ло -
шким стан дар ди ма ко је бу ду ћа про -
из вод ња мо ра да за до во љи, за тим о
пер спек ти ви и одр жи во сти би зни са
ин ве сти то ра, а ти ме и одр жи во сти
рад них ме ста и ве за но сти про из вод -
ног про це са ве ли ких инвести то ра
ко ји су до шли у наш град са сек то -
ром ММСП, ко ји пред ста вља ју
кичму ло кал ног еко ном ског раз во ја,
и с мре жом на ших обра зов них уста -
но ва. Све ово је део ре брен ди ра ња
гра да у сми слу ње го вог одр жи вог
раз во ја као сре ди не по год не и за жи -
вот, а да је и ту на ша про це на би ла

при лич но ре ал на, го во ри ни кад ин -
тен зив ни ја стам бе на из град ња и
озби љан по пу ла ци о ни раст у по -
след ње че ти ри го ди не.

l Ка же те да је Пан че во „озби љан
град”. Ко ји још по ка за те љи сем 
већ на ве де них пот кре пљу ју ва ше
тврдње?

– То су озбиљ на сред ства уло же на у
бу ду ћу мо дер ни за ци ју оба вља ња ко -
му нал них де лат но сти, мо де р ни за ци -
ја и уса гла ша ва ње про це са обра зо ва -
ња с по тре ба ма тр жи шта ра да, по зи -
тив на по пу ла ци о на по ли ти ка, раст
еко ло шких стан дар да жи вље ња кроз
мо дер ни за ци ју јав ног са о бра ћа ја,
гаси фи ка ци ју гра да, из град њу по -
стро је ња за пре ра ду от пад них во да с
не до ста ју ћом ка на ли за ци о ном мре -
жом, чи шће ње ди вљих де по ни ја и ве -
ли ка из два ја ња у обла сти пру жа ња
здрав стве них и со ци јал них услу га,
као и кул ту ре и спорт ске ин фра -
струк ту ре, ко ја тре ба да бу де до ступ -
на у пр вом ре ду де ци, а он да нај ши -
рој по пу ла ци ји на ших су гра ђа на.

l На шта ће се Град фо ку си ра ти у
на ред ном пе ри о ду?

– Ула зи мо, у пе ри о ду од ми ни мал -
но че ти ри го ди не, у но ву раз вој ну фа -
зу, ко ја се са сто ји из озбиљ не и те -
мељ не ре кон струк ци је град ске ин -
фра струк ту ре, мо дер ни за ци је и по -
бољ ша ња пру жа ња ко му нал них услу -
га и раз во ја тер ци јар ног и квар тар ног
сек то ра при вре де. Нај ве ћи про јек ти
ко ји су пред на ма су ре кон струк ци ја
та ми шког ке ја и цен трал ног град ског
тр га кроз фа зно из во ђе ње ра до ва, те
из град ња нај са вре ме ни јег по стро је ња
за пре чи шћа ва ње от пад них во да са
бли зу 175 ки ло ме та ра не до ста ју ће
ка на ли за ци о не мре же пре све га у на -
се ље ним ме сти ма. На овај на чин наш
град ће би ти је дан од рет ких са ова ко
мо дер ним и функ ци о нал ним по стро -
је њем чи јом из град њом ће би ти по -
диг нут и за шти ћен ква ли тет под зем -
них во да и отво ре них то ко ва на ших

ре ка и ка нал ске мре же. Исто та ко гра -
ђа ни и ин ду стри ја до би ће ин фра -
струк ту ру овог ти па нај ви шег ква ли -
те та. Вред ност про јек та је 44 ми ли о на
евра и би ће фи нан си ран сред стви ма
Вла де Ср би је и Гра да Пан че ва. Ва жни
су и фа зна из град ња ки шне ка на ли за -
ци је у гра ду, за ме на ста ре во до вод не
мре же, ре кон струк ци ја, те ре ви та ли -
за ци ја и из град ња око 37 ки ло ме та ра
мре же ло кал не пут не ин фра струк -
туре, па смо за то ушли у про је кат
десето го ди шњег јав но-при ват ног
парт нер ства у овој ко му нал ној делат -
но сти. По пр ви пут ће би ти у кон ти -
ну и те ту обез бе ђе но ре дов но зим ско и
лет ње одр жа ва ње ових пу те ва, не са -
мо у гра ду не го и у ру рал ним сре ди -
на ма. Вред ност ове ин ве сти ци је је
пре ко шест ми ли јар ди дина ра. Ни -
смо за бо ра ви ли ни на мо дер ни за ци ју
си сте ма јав ног осве тље ња, уво ђе ње
но вих ау то бу са нај ви ших еко ло шких
стан дар да у си стем јав ног пре во за са
из ме шта њем ау то бу ске ста ни це и ра -
ди о ни це из цен тра гра да, то тал ну ре -
кон струк ци ју Оп ште бол ни це, за вр -
ше так згра де За во да за јав но здра вље,
из град њу но вих вр ти ћа уз дру штве ну
од го вор ност ве ли ких ком па ни ја ко је
ин ве сти ра ју у Пан че во, по ди за ње ту -
ри стич ких ка па ци те та…

l На ја ви ли сте уре ђе ње ке ја…
– Но ва пан че вач ка про ме на да би ће

по нос свих Пан чев ки и Пан че ва ца и
ту ри стич ка атрак ци ја свим по се ти о -
ци ма на шег гра да, са са др жа ји ма на -
ме ње ним мај ка ма с де цом, спор ти -
сти ма и ре кре а тив ци ма, умет ни ци ма,
љу би те љи ма при ро де. Ти ме ће мо ко -
нач но оства ри ти ве чи ту те жњу за спу -
шта њем гра да на ре ке. Ме ђу тим, ре -
кон струк ци ја ке ја пр во је у функ ци ји
по ди за ња ефи ка сно сти и утвр ђи ва ња
од брам бе ног ме ха ни зма гра да од по -
пла ва, а за тим омо гу ћа ва ња су гра ђа -
ни ма да се пре ко пла ни ра не пе шач ке
па са ре ле упо зна ју с ле по та ма зе ле не
оа зе као што је Град ска шу ма, чи ме
ће би ти омо гу ће но да и с коп на мо же -
мо до ћи до две ку ле све ти о ни ка,
брен да на шег гра да.

l Шта има но во у ве зи с по бољ -
шањем са о бра ћај не по ве за но сти с
Бе о гра дом?

– С уво ђе њем но вог град ског пре -
во зни ка – „Пан тран спор та”, си гу ран
сам да ће са о бра ћај на ре ла ци ји Пан -
че во –Бе о град би ти ви ше од за до во -
ља ва ју ћег. Сле де ћи сте пе ник је ула -
зак „Бе о во за” у Пан че во. Око то га су
оба вље ни раз го во ри с над ле жним се -
кре та ри ја том ГУ у Бе о гра ду и де фи -
ни са на је ди на ми ка бу ду ћих ко ра ка.
Пр во је нео п ход на из ме на по је ди них
за кон ских ре ше ња из ове обла сти,
ко ју је Град Бе о град већ ини ци рао, с
об зи ром на то да је „Бе о воз” њи хо ва
ко му нал на де лат ност. На кон то га
„Ин фра струк ту ра же ле зни це” тре ба
да на ба ви по тре бан број ком по зи ци -
ја, а па ра лел но с тим гра до ви тре ба
да утвр де мо да ли тет на пла те ове
услу ге и по де ле при хо до ва них сред -
ста ва. Ин те рес нас као град ских
упра ва и на ших су гра ђа на је да то бу -
де ре а ли зо ва но нај бр же мо гу ће.

С. Трај ко вић

Градоначелник Саша Павлов испред мапе северне зоне
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ИН ТЕР ВЈУ: СА ША ПА ВЛОВ, ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ПАН ЧЕ ВА

Љубавна игра.

На Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ПАН ЧЕ ВО – ГРАД ЛЕ ПЕ БУ ДУЋ НО СТИ

Пратећи визију
председника Вучића
уз доследно вођену
економску политику, у
Панчеву инвестирају
најјаче светске компаније.
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IN MEMORIAM

Ка рољ Лај ко
Наш град је остао без још
јед ног спорт ског ве ли ка на.
Умро је Ка рољ Лај ко, ви ше -
стру ки шам пи он Ју го сла ви -
је у бок су, осва јач две ју брон -
за них ме да ља на бал кан -
ским пр вен стви ма и је дан
од нај у спе шни јих бок се ра
„Ди на ма” свих вре ме на.

Ка рољ је ро ђен 11. ок то -
бра 1943. го ди не у Бе че ју,
где је за вр шио основ ну и
сред њу шко лу, а за тим Фа -
кул тет спор та и фи зич ког
вас пи та ња у Бе о гра ду. Бок -
сом је по чео да се ба ви
1959. го ди не у клу бу „Брат -
ство и је дин ство” у Бе че ју,
бра нио је и бо је „Цр ве не
зве зде”, а 1965. по стао је
члан пан че вач ког „Ди на ма”,
с ко јим је 1968. го ди не,
као ка пи тен, осво јио ти ту -
лу екип ног шам пи о на
Југосла ви је.

По за вр шет ку ка ри је ре ра -
дио је као про фе сор фи зич -
ког у Гим на зи ји „Урош Пре -
дић”, а од 1974. до 1978.
го ди не ак тив но се ба вио и
су ђе њем у рин гу.

Ка рољ Лај ко је са хра њен
у сре ду, 10. ју на, на ка то -
лич ком гро бљу у Пан че ву.

„Мер це де со ва”
возила на ме ње на за
ме ђу град ски пре воз,
нај пре за ли ни ју 
ка Бе о гра ду

Про шлог пет ка је „Пан тран -
спорт”, фир ма с ко јом је Град
Пан че во скло пио уго вор о јав -
но-при ват ном парт нер ству,
при ка зао пред став ни ци ма ме -
ди ја че тр на ест но вих ау то бу са
из Тур ске, ко ји ће од 15. ју на
са о бра ћа ти на град ским ли ни -
ја ма у Пан че ву. Пре о ста ло је
да стиг не још два на ест ова квих
во зи ла.

Пре ма ре чи ма Ра до ми ра Ви -
до је ви ћа, ди рек то ра „Пан тран -
спор та”, пе де се так „Мер це де -
со вих” ау то бу са на ме ње них за
ме ђу град ски пре воз, нај пре за
ли ни ју ка Бе о гра ду, би ће на ба -
вље но у на ред ном пе ри о ду. Он
је до дао да се оба ве зе о на бав -
ци во зи ла из кон це си о ног уго -
во ра о јав но-при ват ном парт -
нер ству ре а ли зу ју бр же не го
што је тим ак том пред ви ђе но.
Ре као је и да је ин ве сти ци ја
на бав ке ше зде сет но вих во зи -
ла вред на де вет ми ли о на евра.

Са вре ме на во зи ла опре мље -
на су мо то ри ма с ни ском еми -
си јом угљен-ди ок си да, кли ма-
уре ђа ји ма и елек трон ским си -
сте мом ове ре ка ра та.

Су вла сник „Пан тран спор та”
Де јан Пет ко вић об ја снио је да

ће си стем елек трон ске на пла -
те ка ра та би ти пот пу но функ -
ци о на лан од сеп тем бра, ка да
ће кар те мо ћи да се ку пу ју пре -
ко ин тер не та и да се пла ћа ју
те ле фо ном у во зи ли ма.

Гра до на чел ник Са ша Па влов
ка зао је за „Пан че вац” да је
си гу ран да ће гра ђа ни би ти
изу зет но за до вољ ни но вим
прево зни ком.

– Сма трам да гра ђа ни за -
слу жу ју ре до ван, по у здан и
еко ло шки без бе дан са о бра ћај,
и то је раз лог због ког смо
ушли у јав но-при ват но парт -
нер ство. „Пан тран спорт” ће
оба вља ње ко му нал не де лат но -
сти јав ног пре во за за по че ти
15. ју на с де ли мич ним, а од 1.
сеп тем бра с пу ним ка па ци те -
том у по гле ду но вих во зи ла,
чи ја је на бав ка јед на од по -
чет них оба ве за при ват ног

парт не ра по ред из град ње нове
ау то бу ске ста ни це и машинске

ра ди о ни це. Јав ни пре воз у
Пан че ву би ће је дан од нај мо -
дер ни јих у Ср би ји, оба вља ће
се са ше зде сет пот пу но но вих
ау то бу са и ми ни бу са нај ви -
ших еко ло шких стан дар да, с
нај мо дер ни јим си сте мом
напла те ка ра та – на ја вио је
Па влов.

Це ло куп на ин ве сти ци ја у
овом парт нер ству из но си
1.200.000.000 ди на ра на те рет
при ват ног парт не ра, а Град ће
из но сом од 250 ми ли о на ди -
на ра го ди шње на ста ви ти суб -
вен ци о ни са ње по је ди них ка те -
го ри ја на ших су гра ђа на.

С. Трај ко вић

НА УЛИ ЦА МА УСКО РО НО ВИ АУ ТО БУ СИ

ЗА БР ЖИ, БО ЉИ И ЕФИ КА СНИ ЈИ ПРЕ ВОЗ

„СВЕ ТИ ВА СИ ЛИ ЈЕ ОСТРО ШКИ” ОКУ ПИО НАЈ БО ЉЕ ОФ ТАЛ МО ЛО ГЕ

Спе ци јал на оч на бол ни ца по чи ње да ра ди 15. ју на
На кон што су пан де ми ја ко -
ро на ви ру са и про гла ше ње ван -
ред ног ста ња од ло жи ли по че -
так ра да Спе ци јал не оч не бол -
ни це „Све ти Ва си ли је Остро -
шки”, отво ре не по чет ком
године у окви ру ком па ни је
Ауто-цен тар „Зо ки”, ме наџ -
мент те уста но ве по твр дио је
да бол ни ца по чи ње да ра ди у
по не де љак, 15. ју на.

Спе ци јал на бол ни ца се на -
ла зи у Ули ци Ђуре Јакшића 3,
у ис тој згра ди у ко јој су сме -
ште ни и За вод за здрав стве ну
за шти ту рад ни ка „Пан че вац”
и још не ко ли ко фир ми у вла -
сни штву истог пред у зе ћа.

– Отва ра ње Спе ци јал не бол -
ни це „Све ти Ва си ли је Остро -
шки” од го вор је на све из ра -
же ни је по тре бе на ших су гра -
ђа на не са мо за опе ра ци ја ма

ка та рак те, би ло о тро шку 
РФ ЗО-а, би ло о соп стве ном тро -
шку, већ и за дру гим вр ста ма
оф тал мо ло шких пре гле да и ин -
тер вен ци ја. Све пре гле де и опе -
ра ци је ка та рак те на нај мо дер -
ни јим и нај са вре ме ни јим уре -
ђа ји ма оба вља ће ис ку сан тим
струч ња ка с Вој но ме ди цин ске
ака де ми је и из Кли нич ког цен -
тра Ср би је. Тим на ше бол ни це
чи не, из ме ђу оста лих, др Вла -
ди мир Дра га нић, проф. др Пе -
тар Алек сић и др Би ља на Дра -
га нић с ВМА, др Дра ган Стан -
ко вић, на чел ник Оч ног оде ље -
ња Оп ште бол ни це Пан че во, др
Зо ран Кат нић, као и др На да
Ми лић За рић, деч ји оф тал мо -
лог и стра бо лог, чла ни ца Оде -
ље ња за стра би зам и ам би о пи -
ју Kлинике за оч не бо ле сти
Kлиничког цен тра Ср би је –

иста као је Зо ран Пе шев ски, ди -
рек тор и вла сник пред у зе ћа
Ау то-цен тар „Зо ки”, ко је је
осни вач Спе ци јал не бол ни це
„Све ти Ва си ли је Остро шки”.

Отва ра ње ове бол ни це значи
да ће из ме ђу хи ља ду и две хи -
ља де па ци је на та го ди шње ко ји
се на ла зе на ли ста ма че ка ња
за опе ра ци ју ка та рак те би ти
пре у сме ре но у ову уста но ву, где
ће их, о тро шку РФ ЗО-а, опе -
ри са ти тим струч ња ка с ВМА
на апа ра ти ма нај са вре ме ни је
ге не ра ци је. По ред то га, опе -
ра ци ју ће о соп стве ном тро -
шку мо ћи да оба ве и па ци јен -
ти ко ји ни су на ли сти че ка ња,
при че му су и за њих пред ви -
ђе не по себ не по год но сти у ви -
ду од ло же ног пла ћа ња на шест
ме сеч них ра та пу тем ад ми ни -
стра тив не за бра не.

– Уз све то, све сни чи ње ни -
це да по је ди ни гра ђа ни жи ве
у те шким еко ном ским усло -
ви ма и да не ма ју оба ве зно
здрав стве но оси гу ра ње, пред -
ви де ли смо и од ре ђе ни број
гра тис опе ра ци ја ка та рак те ка -
ко би смо им по мо гли да ре ше
тај, до са да не пре мо стив, здрав -
стве ни про блем – ис та као је
Зо ран Пе шев ски.

По ред опе ра ци ја ка та рак -
те, па ци јен ти ће у Спе ци јал -
ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је
Остро шки” мо ћи да оба ве и
све вр сте оф тал мо ло шких
прегле да, а на пре глед ће мо -
ћи да до ђу и де ца. Де таљ ни је
инфор ма ци је о ра ду ове
болни це, вр ста ма пре гле да и
начи ну за ка зи ва ња об ја в и-
ћемо у на ред ном бро ју
„Панчев ца”. Д. К.

ГРАД ПРО ТИВ ДИВЉИХ ПРЕ ВО ЗНИ КА

Про блем ди вљих пре во зни -

ка на ли ни ји пре ма Бе о гра -

ду тре ба да ре ше ин спек циј -

ски, по ли циј ски и суд ски

ор га ни, ре као је гра до на чел -

ник Па влов. До дао је:

– Ме ђу тим, с об зи ром на

то да је град Пан че во са да

до био но вог град ског пре во -

зни ка, ко ји је обез бе дио по -

треб не ка па ци те те за та чан,

ква ли те тан и без бе дан пре -

воз на ших су гра ђа на за Бе о -

град, и ан га жо ва ње Гра да по

овом про бле му у на ред ном

пе ри о ду би ће у скла ду с но -

во на ста лом си ту а ци јом. Јер,

све су прот но у од но су на та -

кво по сту па ње би ло би про -

си па ње јав них сред ста ва, а

то не ће мо до зво ли ти.

За наш лист је ка зао и да

је сле де ћи сте пе ник ка по бољ -

ша њу са о бра ћај не по ве за но -

сти с пре сто ни цом ула зак „Бе -

о во за” у Пан че во. Оба вље ни

су раз го во ри с над ле жни ма

из Бе о гра да и де фи ни са на је

ди на ми ка бу ду ћих ко ра ка. Па -

влов ни је мо гао са си гур но -

шћу да де фи ни ше вре ме ре -

а ли за ци је овог по сла, али ће

се сви по тру ди ти да то бу де

нај бр же што је мо гу ће.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ
ПОВЕРЕ НИ ШТВА

По моћ из бе гли ца ма
По ве ре ни штво за из бе гли це
гра да Пан че ва оба ве шта ва из -
бе гла ли ца с при ја вом бо ра ви -
шта/пре би ва ли шта на те ри то -
ри ји на шег гра да да је у по не -
де љак, 8. ју на, рас пи сан јав ни
по зив за из бор ко ри сни ка по -
мо ћи за ре ша ва ње стам бе них
по тре ба из бе гли ца до де лом по -
мо ћи кроз ку по ви ну пет на ест
се о ских ку ћа и до де лу па ке та
по мо ћи у ви ду на бав ке гра ђе -
вин ског ма те ри ја ла и/или кућ -
них апа ра та/на ме шта ја.

Рок за при ја ву је 22. јул, а
обра зац и по треб на до ку мен та -
ци ја мо гу се до би ти у кан це ла -
ри ји По ве ре ни штва у Град ској
упра ви, рад ним да ни ма од 8 до
14.30. До дат не ин фор ма ци је за -
ин те ре со ва ни мо гу до би ти пу -
тем те ле фо на 308-818. Д. К.

„ГА СПРОМ 
ЕНЕР ГО ХОЛ ДИНГ”

Об у ста ва са о бра ћа ја
у Спољ но стар че вач кој
„Га спром енер го хол динг Ср -
би ја ТЕ –ТО Пан че во” оба ве -
шта ва гра ђа не Пан че ва да
ће у пе ри о ду од 8. ју на до 1.
ју ла са о бра ћај у Спољ но стар -
че вач кој би ти успо рен.

На и ме, по стро је ња ТЕ –ТО
по ве зу ју се на да ле ко вод ну
мре жу, па ће због то га са о -
бра ћај до 1. ју ла на днев ном
ни воу би ти три пу та по 20
ми ну та у то ку рад ног вре -
ме на пре ки нут. Раз вла че ње,
за те за ње и де мон та жа про -
вод ни ка ра ди ће се: од 8. до
10. ју на; од 11. до 13. ју на;
од 16. до 18. ју на; од 19. до
20. ју на; од 21. до 23. ју на;
од 25. до 28. ју на и од 29. ју -
на до 1. ју ла.

ОР ГА НИ ЗА ТО РИ
ПОТВРДИ ЛИ

Кар не вал у Пан че ву
19. и 20. ју на

Ин тер на ци о нал ни пан че вач ки
кар не вал одр жа ће се 19. и 20.
ју на – на ја ви ли су ор га ни за то -
ри те ма ни фе ста ци је из удру -
же ња „При ја те љи Пан че ва”.
Кар не вал ове го ди не сла ви пу -
но лет ство, бу ду ћи да се одр -
жа ва осам на е сти пут. Ве ли ка
кар не вал ска по вор ка за ка за на
је за 20. јун у 20 са ти, а све гру -
пе ко је у њој же ле да уче ству ју
мо гу се при ја ви ти нај ка сни је
до су бо те 13. ју на.

Услови за учешће и фор му -
лар могу се наћи на сај ту
www.karnevalpancevo.com, а за -
тим по пу ње ну при ја ву по сла -
ти на мејл karnevalpancevo@
gmail.com.

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, Оп ште бол -
ни це Пан че во и са Ин сти -
ту та „Де ди ње” у Бе о гра ду.

Сви 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.

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 паци -
јен ти ве ћи ну ве ри фи ко ва -
них, кон тро ли са них и суми -
ра них ре зул та та мо гу до -
би ти за све га сат времена.

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 ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Горан
До дев ски, спе ција ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из

Опште бол ни це Пан чево.
Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по -
себ но он да ка да је нео п -
ход но ура ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед ном ме сту и
до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во ду,
при ме ра ра ди, све вр сте
ле кар ских уве ре ња из да ју
за мак си мал но два сата.

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 ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма на -
шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

КО МЕ МО РА ЦИ ЈА У ЧАСТ ДР НЕ БОЈ ШЕ ТА СИ ЋА

До бар, ча стан, по штен

Дир љи ва ко ме мо ра ци ја,
људ ска, то пла, ор га ни зо ва -
на је про шлог пет ка у част
не дав но пре ми ну лог др Не -
бој ше Та си ћа. На јед ном ме -
сту, у про сто ри ја ма По кре -
та сло бод них гра ђа на, ску -
пи ли су се ње го ви најбли -
жи: по ро ди ца и пријате љи.

Обра тио им се пр во Ни -
ко ла Ћур чин, иза ког су на
ви део-би му про ла зи ле фо -
то гра фи је из Та си ног, до ци -
ног жи во та: ра на мла дост,
вен ча ње, де ца...

– Та са је био чо век ве ли ке
енер ги је и ин те ли ген ци је, ши -
ри не и ду хо ви то сти. Умео је
да иде до гра ни це ци ни зма,

али ни ка да ни је био ма ли ци -
о зан. Имао је спо соб ност да
се на ша ли и пле нио је вр -
хун ским ме та фо ра ма. Осим
див ног по ро дич ног жи во та,
имао је и бо гат про фе си о -
нал ни, а био је увек и дру -
штве но ак ти ван. Оста вио нам
је ја сан пу то каз за ин те гри -
тет. Та са ни је био чо век ко ји
оча ја ва – ре као је Ћур чин.

Др Ду шан Сто јић је за тим
ка зао да нам је „ду жност да
не ту гу је мо, не го да сла ви -
мо Та си них 59 го ди на жи -
во та”. До дао је да „ле по та
сло бо де не мо же да има ви -
ше ли ца од оних ко ја си нам
ти дао”. С. Т.
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ПО СЛЕД ЊА ВЕСТ

Ву чић због ко ро не от ка зао
све пред из бор не ску по ве

Пред сед ник Ср би је и Српске
напредне странке Алек сан дар
Ву чић пред ло жио је у сре ду
уве че на сед ни ци Из бор ног шта -
ба СНС да сви пред из бор ни
ску по ви стран ке, укљу чу ју ћи и
ве ли ки скуп у Но вом Са ду и
за вр шни скуп у Ни шу, бу ду от -
ка за ни.

Ка ко ме ди ји пре но се, ли дер
СНС-а ни је хтео ни на ко ји на -
чин да угро зи ста ње ста нов ни -
штва, по го то во јер се на пред -
из бор ним ску по ви ма нај ве ће
стран ке у Ср би ји оче ку је ве ли -
ки број љу ди.

Пр ви та кав скуп тре ба ло је да
се одр жи у пе так у Но вом Са ду,
где се оче ки ва ло при су ство

најма ње 30.000 при ста ли ца на -
пред ња ка.

Ву чић је из нео овај пред лог
иа ко је епи де ми о ло шка си ту а -
ци ја у Ср би ји да ле ко од дра ма -
тич не и упр кос то ме што је став
струч ња ка, пре све га ле ка ра епи -
де ми о ло га, да не тре ба за бра -
њи ва ти ма сов на оку пља ња.

Обра зла жу ћи свој пред лог на
сед ни ци Из бор ног шта ба, Ву -
чић је на вео да ор га ни зо ва њем
ма сов них пред из бор них ску по -
ва не же ли да угро зи здра вље
ни јед ног је ди ног чо ве ка, јер је
здра вље и без бед ност гра ђа на
Ср би је из над по ли ти ке.

Ву чи ћев пред лог је усво јен
те сном ве ћи ном.

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ СРС-а

Про мо ви са ни будући
посла ни ци

На кон фе рен ци ји за но ви на -
ре одр жа ној 9. ју на у се ди шту
Срп ске ра ди кал не стран ке у
на шем гра ду пред сед ник те
пар ти је др Во ји слав Ше шељ
ка зао је да оче ку је да ће на -
кон из бо ра, који ће бити
одржани 21. јуна, Пан че во има -
ти и ре пу блич ког и по кра јин -
ског по сла ни ка из СРС-а. Ре -
као је и да је за до во љан ста -
њем у сво јој стран ци, иа ко је у
Ју жно ба нат ском окру гу би ло
про бле ма у ви ду по ме ра ња,
што је успе шно ре ше но.

Пер со нал но, у ре пу блич ког
и по кра јин ског по сла ни ка из
Пан че ва „про мо ви сао” је Пе -
тра Јо ји ћа и Зо ри цу Гер ма -

нац. Ше шељ је из ра зио на ду
да ће ра ди ка ли у на шем гра -
ду прећи цен зус и на ја вио да
је мо гу ће фор ми ра ње вла сти
у ло ка лу и у по кра ји ни, али и
на гла сио да ће СРС у На -
родној скуп шти ни би ти у
опозици ји.

Као мо гу ће ко а ли ци о не парт -
не ре на вео је СНС, СПС и СВМ,
а као „не мо гу ће” ЛСВ.

За ре пу блич ки
парламент
кандидова на 21 ли ста

Пан чев ци, за сад, у
по ну ди има ју пет
опци ја

Бли же се из бо ри за ка за ни за
21. јун. Ре пу блич ка из бор на ко -
ми си ја има ла је пу не ру ке по -
сла, баш као и град ска. Про -
гла ше не су из бор не ли сте. Зна
се ко се так ми чи.

Гра ђа ни ко ји иза ђу на би -
ра ли шта тре ба да зна ју шта је
у по ну ди. То је свр ха овог
текста.

На др жав ном ни воу

Ко же ли да би ра по сла ни ке за
На род ну скуп шти ну, има два -
де сет јед ну оп ци ју. Так са тив но
и под ред ним бро јем ће мо их
на ве сти.

1. Алек сан дар Ву чић – За на -
шу де цу

2. Иви ца Да чић – Со ци ја ли -
стич ка пар ти ја Ср би је (СПС),
Је дин стве на Ср би ја (ЈС) – Дра -
ган Мар ко вић Пал ма

3. Др Во ји слав Ше шељ – Срп -
ска ра ди кал на стран ка

4. Са вез вој во ђан ских Ма ђа -
ра – Иштван Па стор

5. Алек сан дар Ша пић – По -
бе да за Ср би ју

6. За кра ље ви ну Ср би ју (По -
крет об но ве Кра ље ви не Ср би -
је, Мо нар хи стич ки фронт) –
Жи ка Гој ко вић

7. Ује ди ње на де мо крат ска
Ср би ја (Вој во ђан ски фронт, Ср -
би ја 21, Ли га со ци јал де мо кра -
та Вој во ди не, Стран ка мо дер -
не Ср би је, Гра ђан ски де мо крат -
ски фо рум, ДСХВ, Де мо крат -
ски блок, За јед но за Вој во ди -
ну, Уни ја Ру му на Ср би је, Вој -
во ђан ска пар ти ја, Цр но гор ска
пар ти ја)

8. Ака де мик Му а мер Зу кор -
лић – Са мо пра во – Стран ка
прав де и по ми ре ња (СПП) –
Де мо крат ска пар ти ја Ма ке до -
на ца (ДПМ)

9. МЕ ТЛА 2020
10. Ми лан Ста ма то вић –

Здра во да по бе ди – Дра ган Јо -
ва но вић – Бо ља Ср би ја – Здра -
ва Ср би ја

11. СДА Сан џа ка – др Су леј -
ман Угља нин

12. Ми ли ца Ђур ђе вић Ста -
мен ков ски – Срп ска стран ка
За вет ни ци

13. На род ни блок – Ве ли мир
Илић – ге не рал Мо мир Сто ја -
но вић

14. Сер геј Три фу но вић – По -
крет сло бод них гра ђа на

15. Су ве ре ни сти
16. Ал бан ска де мо крат ска

алтер на ти ва – Ује ди ње на
долина

17. Гру па гра ђа на: 1 од 5 ми -
ли о на

18. Нек ма ске пад ну – Зе ле -
на стран ка – Но ва стран ка

19. Ру ска стран ка – Сло бо -
дан Ни ко лић

20. Че до мир Јо ва но вић – Ко -
а ли ци ја за мир (Ли бе рал но де -
мо крат ска пар ти ја, То ле ран ци -
ја Ср би је, Бо шњач ка гра ђан ска
стран ка, Стран ка Цр но го ра ца,
Вла шка на род на стран ка, Ли -

бе рал но де мо крат ски по крет Вој -
во ди не, Удру же ње Ју го сло ве на
у Ср би ји, Ама ро – ак ци о на мре -
жа асо ци ја ци ја и ром ских ор га -
ни за ци ја, Удру же ње гра ђа на „Ру -
му ни Хо мо ља”, Ска ска)

21. По крет Ле ви ја тан – Жи -
вим за Ср би ју

И, то је то. Из бор не ли сте
кан ди да та за на род не по сла -
ни ке мо гле су да под не су

регистро ва не по ли тич ке стран -
ке, ко а ли ци је по ли тич ких
стра на ка и гру пе гра ђа на.

Бој кот, на сва три ни воа, на -
ја ви ле су стран ке оку пље не у
опо зи ци о ном бло ку у ко јем
су, из ме ђу оста лих, Де мо крат -
ска стран ка, Стран ка сло бо де
и прав де, Две ри и На род на
стран ка. Не ке од стра на ка ко -
је су на ја ви ле бој кот из бо ра
на ре пу блич ком ни воу уче -
ство ва ће на ло кал ним из бо -
ри ма, на не ким ме сти ма.

Уо чи из бо ра, цен зус за
улазак у На род ну скуп шти ну
спу штен је са пет на три 
од сто.

Ло кал ни из бо ри

Пред сед ник Град ске из бор не
ко ми си је (ГИК) Ми лан Бал чин
ре као је за наш лист да је до
сре де, 10. ју на, про гла ше но пет
ли ста ко је ће би ти „у по ну ди”

на ло кал ним из бо ри ма за ка за -
ним за 21. јун.

То су: „Алек сан дар Ву чић –
За на шу де цу”, ис пред Срп ске
на пред не стран ке (СНС) с ко а -
ли ци о ним парт не ри ма, „Иви -
ца Да чић – Со ци ја ли стич ка
пар ти ја Ср би је (СПС), Је дин -
стве на Ср би ја (ЈС) – Дра ган
Мар ко вић Пал ма”, „Др Во ји -
слав Ше шељ – Срп ска ра ди -
кал на стран ка” (СРС), „За свој
град”, ко ју је под не ла Гру па
гра ђа на „Пан чев ци 2020” и Са -
вез вој во ђан ских Ма ђа ра –
Иштван Па стор.

Ка ко нам је ре че но, још три
ли сте су у про це ду ри, од но сно
ГИК их је због не пра вил но сти
од био, а они има ју пра ва да се
жа ле. То су: „До ста је би ло”,
Ша пи ћев СПАС и „Пан че вач -
ки фронт”.

На дан из бо ра би рач ка ме -
ста се отва ра ју у 7 са ти, а за -
тва ра ју у 20 са ти, ре зул та те из -
бо ра об ја вљу је РИК у ро ку од
96 ча со ва од ча са за вр шет ка
гла са ња и об ја вљу ју се у „Слу -
жбе ном гла сни ку”. Пред из бор -
на ти ши на, ка да су за бра ње не
ак тив но сти ко је спа да ју у избор -
ну кам па њу, по че ће у че твр так
18. ју на, у по ноћ, и тра ја ће до
за тва ра ња би рач ких ме ста.

РИК је са оп штио да ће се у
не де љу 21. ју на отво ри ти 8.386
би рач ких ме ста, око 130 ви ше
не го на пред сед нич ким из бо -
ри ма 2017. го ди не, на Ко со ву
је пред ви ђе но 90 би рач ких ме -
ста, а 43 у ино стран ству.

Би ра чи ма се, нај ка сни је пет
да на пре одр жа ва ња из бо ра,
до ста вља оба ве ште ње о да ну и
вре ме ну одр жа ва ња из бо ра, с
бро јем и адре сом би рач ког ме -
ста на ко ме гла са, а гла са се
за о кру жи ва њем ред ног бро ја
ис пред из бор не ли сте.

Све је при лич но ја сно.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ПРО МЕ НЕ БИ РАЧ КИХ МЕ СТА

Град ска упра ва оба ве шта ва

би ра че на те ри то ри ји гра да

Пан че ва да је РИК до нео

Ре ше ње о од ре ђи ва њу би -

рач ких ме ста за гла са ње на

из бо ри ма рас пи са ним за

21. јун.

Тим ре ше њем су из ме ње -

ни на зи ви и адре се би рач -

ких ме ста, пре све га да би

се би ра чи ма омо гу ћи ло да

гла са ју на при сту пач ним би -

рач ким ме сти ма, као и из

раз ло га што би рач ко ме сто

не мо же да бу де у уста но ва -

ма со ци јал не за шти те за

сме штај ста рих ли ца.

Би ра чи ко ји су гла са ли на

би рач ком ме сту 14 – др ве на

ба ра ка ЗЗ „Бе ље” Ја бу ка,

ЈНА 49, на пред сто је ћим из -

бо ри ма ће гла са ти у До му

„Ср це у Ја бу ци”, ЈНА 45.

Исто ва жи и за би рач ко ме -

сто 16 – ЗЗ „Бе ље”, Ја бу ка,

Мар ша ла Ти та 10, ко је се

пре ме шта у ОШ „Го це Дел -

чев”, Трг Бо ри са Ки дри ча 10.

Би рач ко ме сто 35 – Ге -

рон то ло шки цен тар, Пан че -

во, Вој во ђан ски бу ле вар 1,

се ли се у Ма шин ску шко лу

Пан че во, Бра ће Јо ва но вић

103-а. Би ра чи ко ји су гла са -

ли на би рач ком ме сту број

40 у Ге рон то ло шком цен тру

са да ће гла са ти у вр ти ћу

„Бај ка” у Ки кинд ској 7-а.

Де сан ка Мак си мо вић је обе ле жи ла цео је дан век сво јом
умет но шћу и дру штве ним ан га жма ном, а у нај зна чај ни јој
збир ци „Тра жим по ми ло ва ње” екс пли цит но ис ка зу је ле -
ви чар ске иде је за ко је се це лог жи во та бо ри ла. Не до пу -
сти во је да збир ка „Тра жим по ми ло ва ње” бу де из о ста вље -
на из лек ти ре за то што је то јед на од нај бо љих по ет ских
збир ки у срп ској књи жев но сти и у њој пе сни ки ња ан га жо -
ва но го во ри о на си љу вла сти и дру штве ним сте ре о ти пима.

(Про фе сор ка срп ског је зи ка и књи жев но сти Ве ра Ко -
пицл, пор тал „Но ва.рс ”, 8. јун)

* * *
Пред из бор ни ску по ви на ко ји ма уче ству је ве ли ки број
љу ди су не по тре бан ри зик од ши ре ња ко ро на ви ру са у
Ср би ји. Стран ке тре ба да пре ки ну ор га ни зо ва ње ве ли ких
пред из бор них ску по ва јер у по след њих ме сец да на број
но во от кри ве них слу ча је ва обо ле лих од ко ви да 19 не ука -
зу је да је епи де ми ја у опа да њу. Пр ви та лас епи де ми је
још ни је за вр шен и већ че ти ри-пе т не де ља епи де ми о ло -
шка кри ва ни је у па ду. Број но во от кри ве них осци ли ра од
25 до 144, што ука зу је да су мно ге пре вен тив не ме ре
уки ну те пре вре ме на.

(Про фе сор епи де ми о лог Зо ран Ра до ва но вић, „Бе та”,
9. јун)

* * *

* * *
При па дам ге не ра ци ји ко ја је ста са ла не по сред но по сле
ра то ва и по че ла да пу ту је и су сре ће се са вр шња ци ма и
ко ле га ма са дру гих стра на. У тим су сре ти ма сам про на -
ла зио љу де ко ји су до жи ве ли ве ли ке не сре ће и пат ње из -
ме ђу 1991. и 1995. го ди не. Де ша ва ло се да за не мим пред
не ким све до чан стви ма. А он да у свом окру же њу на и ђем
на осу ду због ем па ти је и пи је те та ко ји имам пре ма стра -
хо та ма ко је су пре жи ве ли нпр. мо је ко ле ге у Са ра је ву.
Имам и ем па ти ју и ту гу и бо ли ме ду ша и ср це. Ме ђу тим
и да ље не знам ка ко да се но сим са чи ње ни цом да су мо -
ји су на род ни ци чи ни ли ве ли ко зло дру ги ма. То ми бу ди
осе ћа ња кри ви це, од го вор но сти, али и бе са. Ка ко се по -
ста ви ти пред мр ља ма и зло чи ни ма свог на ро да ако по -
зна јеш це ли кон текст – ако са мо осу ђу јеш он да не раз у -
меш, ако са мо раз у меш он да за тва раш очи пред зло чи -
ни ма. Да ли је мо гу ће и раз у ме ти и осу ди ти? И оно што
смо ура ди ли и што ни смо ура ди ли, све је то део на ших
жи во та ко ји мо ра мо при хва ти ти, су о чи ти се са исти ном
о се би и при хва ти ти од го вор ност.

(Ре ди тељ Бо рис Ли је ше вић, „Тан југ”, 7. јун)

* * *

* * *
Ја сма трам да но ви на ри и љу ди ко ји се ба ве но ви нар -
ством мо ра ју раз у ме ти да не тре ба из ми шља ти то плу во -
ду. Ви има те Ко декс но ви на ра Ср би је, ко ји са мо тре ба че -
шће чи та ти. Оно што ми слим да је огро ман про блем и у
на шем дру штву, али и је дан ге не рал ни тренд ко ји по сто -
ји у ме ди ји ма, је сте та на гла ше на ко мер ци ја ли за ци ја.
Ка да има те на гла ше ну ко мер ци ја ли за ци ју са др жа ја, он да
по ла ко ис ти ску је те све оне те ме и све оне са др жа је ко ји
на би ло ко ји на чин мо гу да вам огра ни че мо гу ћи про фит.
Ми смо до жи ве ли то да смо од ра ди ја на пра ви ли џу бокс.
Ра дио слу жи са мо и ис кљу чи во за му зи ку. Од те ле ви зи је
смо на пра ви ли стри минг плат фор му, где се иде на за ба ву
ко ја ни је ну жно ква ли тет на. Мо же мо да до да мо и ин тер -
нет као плат фор му где мно ги не ма ју до во љан ни во ме -
диј ске пи сме но сти да раз у ме ју ко ји су ефек ти ка да ше ру -
је те не ки са др жај ко ји ни је про ве рен.

(Но ви нар Нор берт Шин ко вић, пор тал „Ау то но ми ја”, 
5. јун)

КОНЦЕПТ ИЗБОРИ 2020.

ПРО ГЛА ШЕ НЕ ИЗ БОР НЕ ЛИ СТЕ

ТАК МА ЦА МНО ГО, ВИ ШЕ ИХ 
НЕ ГО НЕ У ЧЕ СНИ КА
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ПРО ДУ ЖЕН РОК ЗА ПРИ ЈА ВУ НА КОН КУРС „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

НИС да је но вац за ра чу на ре и си гур но сне ка ме ре
Мо дер на опре ма
омогућава да и
безбедносни усло ви 
у школа ма бу ду на
високом ни воу

Ви ше од јед не де це ни је
тра је ова дру штве но
одговор на кам па ња

Рок за при ја ву про је ка та на кон курс
про гра ма „За јед ни ци за јед но” у ло -
кал ним са мо у пра ва ма про ду жен је до
10. ју ла. Пра во на при ја вљи ва ње има -
ју све др жав не основ не и сред ње шко -
ле са се ди штем у два на ест парт нер -
ских гра до ва и оп шти на ко ји су об у -
хва ће ни про гра мом „За јед ни ци за јед -
но 2020”, а то су: Бе о град, Но ви Сад,
По жа ре вац, Ниш, Ча чак, Зре ња нин,
Пан че во, Ки кин да, Ка њи жа, Но ви Бе -
чеј, Ср бо бран и Жи ти ште.

Ком па ни ја НИС је на ме ни ла из нос
од 114,5 ми ли о на ди на ра за фи нан -
си ра ње про је ка та ко ји су усме ре ни на
уна пре ђе ње без бед но сно-ин фор ма ци -
о них си сте ма и ди ги та ли за ци ју на -
став ног про це са у обра зов ним уста -
но ва ма у Ср би ји. На овај на чин ком -
па ни ја НИС же ли да по др жи иде ју о
јед на ким усло ви ма за обра зо ва ње свих
уче ни ка у здра вом и без бед ном окру -
же њу. Про грам „За јед ни ци за јед но”
ове го ди не се ре а ли зу је уз по др шку и
ак тив но уче шће Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва и Ми ни стар ства
про све те, на у ке и тех но ло шког раз -
во ја Ре пу бли ке Ср би је. Ре зул та ти кон -
кур са би ће об ја вље ни до 21. сеп тем -
бра, а све ин фор ма ци је о усло ви ма и
про по зи ци ја ма јав ног кон кур са „За -
јед ни ци за јед но” мо гу се про на ћи на

ин тер нет адре си www.nis.eu/zajedni-
ci-zajedno.

Ула га ње у зна ње

У овој ком па ни ји ис ти чу да је циљ
про грам ског ци клу са „За јед ни ци за -
јед но 2020” ре а ли за ци ја про је ка та
обра зов них уста но ва у два на ест гра -
до ва и оп шти на у Ср би ји у скла ду са
зах те ви ма ди ги та ли за ци је као на ци -
о нал ним при о ри те том и са вре ме ним
тен ден ци ја ма у обра зо ва њу. Сма тра ју
да је обра зо ва ње стуб раз во ја сва ке
зе мље, ко ји по чи ње од нај мла ђег уз -
ра ста, и да са вре ме ни тех нич ки и тех -
но ло шки усло ви омо гу ћа ва ју да раз -
вој обра зов ног про це са бу де све ви ше
ујед на чен и да сва ки уче ник има јед -
на ке усло ве за сти ца ње зна ња и ве -
шти на, без об зи ра на то у ко јем ме сту
жи ви. За сту па ју став да је, по ред уна -
пре ђе ња на став ног про це са, ва жно и
то да шко ла бу де ме сто у ко јем се сви
осе ћа ју си гур но.

На сто је ћи да стек не об у хват ни ји
увид у при о ри тет не по тре бе уста но ва
обра зо ва ња, ком па ни ја НИС је кра -
јем 2019. и по чет ком 2020. го ди не
спро ве ла ан ке ту о ста њу и по тре ба ма

основ них и сред њих шко ла у два на -
ест гра до ва и оп шти на об у хва ће них
про гра мом „За јед ни ци за јед но”, у
обла сти ди ги та ли за ци је на став ног про -
це са и без бед но сних си сте ма. Ан ке та
је по ка за ла да су шко ла ма, у скла ду
са зах те ви ма на став ног про це са, по -
треб ни ве ћи број па ке та ди ги тал не
опре ме и ква ли тет ни ји и функ ци о -
нал ни ји без бед но сни си сте ми.

Дру штве ни зна чај

Да под се ти мо, НИС као је дан од во -
де ћих со ци јал них ин ве сти то ра у Ср -
би ји, под сло га ном „Бу дућ ност на де -
лу” већ го ди на ма ула же зна чај на сред -
ства у по др шку мла ди ма, уна пре ђе ње
обра зов не ин фра струк ту ре и по пу ла -
ри за ци ју на у ке, кул ту ре и умет но сти,
и до при но си по бољ ша њу усло ва за
рад у здрав стве ним и со ци јал ним уста -
но ва ма од ши рег дру штве ног зна ча ја.
Про грам „За јед ни ци за јед но” део је
НИС-овог дру штве но од го вор ног по -
сло ва ња ко ји ком па ни ја спро во ди је -
да на ест го ди на у парт нер ским оп шти -
на ма и гра до ви ма ши ром Ср би је.

До са да је кроз про грам по др шке у
ло кал не за јед ни це уло же но пре ко ми -
ли јар ду ди на ра и по др жа но 950 про -
је ка та чи ји је циљ уна пре ђе ње ква ли -
те та жи во та гра ђа на.

По ста ви ти пре пре ке на
опа сним ме сти ма

У „Же ле зни ца ма Ср би је”
твр де да је фи зич ки
немогу ће огра ди ти чи тав
про стор уз пру гу

Не дав но се у на шем гра ду до го ди ла
ве ли ка тра ге ди ја ка да је де чак Л. А.
на стра дао од струј ног уда ра на же ле -
знич кој ста ни ци Ва рош. Тим по во дом
мај ка на стра да лог де те та по кре ну ла
је ини ци ја ти ву да се у на шем гра ду
из гра де од го ва ра ју ћи без бед ни пре ла -
зи пре ко пру ге и за по че ла по сту пак
при ку пља ња пот пи са – гла со ва.

„Ову пе ти ци ју за по чи њем ја, Са ња
Ан ђе ло вић, мај ка Ле о на, мог два на е -
сто го ди шњег ан ђе ла, чи ји је жи вот
пре ки нут пре не ко ли ко да на, ка да је
на стра дао од струј ног уда ра пре ла -
зив ши пру гу на пан че вач кој нео гра -
ђе ној и нео бе збе ђе ној же ле знич кој
ста ни ци. У свом бо лу, ко ји ни ко ме и
ни ка да не же лим, за по чи њем ову пе -
ти ци ју, упра во из раз ло га да ви ше ни
јед но де те не стра да на овај на чин.
Схва тив ши да је до са да стра да ло ви -
ше од пе де се то ро де це на исти на чин
као мој во ље ни Ле он, же лим да учи -
ни мо за јед но не што да се ово ви ше
ни ка да у на шој зе мљи не по но ви, да
ни јед но де те ви ше ни ка да не скло пи
очи за у век на на чин на ко ји је мој ан -
ђео скон чао ово зе маљ ски жи вот, да
ни је дан ро ди тељ не осе ти ово што ја
са да осе ћам, ни ка да ви ше! Не сме мо
ви ше до пу сти ти да и је дан жи вот због
ко лек тив не не бри ге ста не. Ово чи ним
због на ше де це и бу ду ћих по тен ци -
јал них жр та ва. Хва ла Вам што сте
пот пи са ли пе ти ци ју. За мог Ле о на,
оста лу де цу и де цу ко ја ће се тек ро -
ди ти”, на во ди се у тек сту пе ти ци је.

Пре ти опа сност

Све до ци смо да гра ђа ни Пан че ва сва -
ко днев но угро жа ва ју жи вот пре ла зећи

пре ко пру ге у зо на ма где то ни је до -
зво ље но. Има не ко ли ко цр них та ча -
ка, а јед на је у зо ни Спорт ског цен -
тра, где је не дав но на стра дао де чак.
Де це ни ја ма на ши су гра ђа ни из на се -
ља Ми са на пу ту до гра да, као и они
ко ји же ле да се ре кре и ра ју на по пу -
лар ном пан че вач ком ре кре а тив ном
цен тру или сва ко днев но има ју тре -
нин ге, ди рект но пре ла зе пре ко пру -
га, пре ска чу ва го не, а не ки се и
провла че, за бо ра вља ју ћи на мо гу ће
по сле ди це.

По ста вља се ло гич но пи та ње: ако
је та ко, за што он да ни је огра ђен про -
стор уз Пе ска ну и Спорт ски цен тар!?
Над ле жни у же ле зни ци ка жу да је

фи зич ки не мо гу ће огра ди ти чи тав
ста нич ни про стор и про стор уз пругу.

Љу ди за бо ра вља ју

За ни мљи во је да у Пан че ву по сто ји
са мо је дан пра ви пре лаз за пе ша ке
ко ји обез бе ђу је пра ву си гур ност пе -
ша ци ма – над во жњак код Спорт ског
цен тра. На рас кр сни ци код На род не
ба ште, где је ве ли ка фре квен ци ја гра -
ђа на, и код Ста кла ре, ку да во ди уска
не бе збед на пе шач ка ста за до ба зе на
и Спорт ске ха ле, Пан чев ци сва ко днев -
но га зе пре ко ши на и про ла зе ис под
ви со ко на пон ске мре же. У раз ви је ном
све ту је не за ми сли во да пру га ко ја
про ла зи као код нас не бу де огра ђе на

и да не ма не ко ли ко пре ла за за пе ша -
ке ко ји во де из над или ис под опа -
сних да ле ко во да и ши на.

Са ња Ан ђе ло вић сма тра да тре ба да
се по ста ве огра де, као што је то слу чај
уз Ба ру та ну и тр жни цен тар БИГ, па
са да мно го ма ње љу ди са Стре ли шта
скра ћу је пут пре ска ка њем че лич не
огра де уз ма ги страл ни пут. Сма тра да
тре ба еду ко ва ти гра ђа не, да тре ба ор -
га ни зо ва ти кам па ње у шко ла ма о опа -
сно сти ма пре ла ска пру ге на не бе збед -
ним ме сти ма, да зо не уз пру гу бу ду
бо ље обе ле же не зна ци ма упо зо ре ња и
опа сно сти. Ка ко је ре кла, љу ди за бо -
ра вља ју да сва ки пре ла зак пру ге но си
ри зик и раз ли чи те опа сно сти.

ПО КРЕ НУ ТА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ДА СЕ ОБЕЗ БЕ ДЕ ПРЕ ЛА ЗИ ПРЕ КО ПРУ ГЕ

ЖЕ ЛИМ ДА СПА СЕМ ВА ШУ ДЕ ЦУ

ДИ ВИ ДЕН ДА АК ЦИ О НА РИ МА

Од бор ди рек то ра Нафт не ин ду -

стри је Ср би је пред ло жио је, као и

про те клих го ди на, да се че твр ти -

на до би ти по де ли ак ци о на ри ма

на име ди ви ден де. НИС ће у ту

свр ху ак ци о на ри ма упла ти ти

4.425.459.256 ди на ра, од но сно

25 од сто не то до би ти НИС-а за

2019. го ди ну, ко ја је из но си ла

17.700.065.000 ди на ра. Вла сни -

ци ма ак ци ја ко ји бу ду има ли тај

ста тус на дан ди ви ден де при па -

шће бру то из нос од 27,14 ди на ра

по ак ци ји, што је око 32 од сто

слаби је од про шло го ди шње ди ви -

ден де. Тре нут но се ак ци је НИС-а

на ла зе на ни воу од 590 ди на ра,

те ак ци ја но си ди ви денд ни при -

нос од 4,6 од сто.

„Га спром”, ко ји је ве ћин ски вла -

сник НИС-а, од ове го ди не при ме -

њу је но ву ди ви денд ну по ли ти ку,

ко јом је пред ви ђе но да се ве ћи део

до би ти де ли пу тем ди ви ден де (30,

40 и 50 од сто у на ред не три го ди -

не), па су ин ве сти то ри оче ки ва ли

да би и НИС мо гао кре ну ти овим

пу тем.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ПО ДР ШКА НА ЦИ О НАЛ НИМ
ЗА ЈЕД НИ ЦА МА

Чу вај мо ви ше је зич ност
Пу тем кон кур са 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 и ове го ди -
не су до де ље на сред ства за уна -
пре ђи ва ње ви ше је зич но сти на те -
ри то ри ји АП Вој во ди не. Про шле
не де ље у По кра јин ској вла ди уру -
че ни су уго во ри вред но сти од је да -
на ест ми ли о на ди на ра.

На кон курс је ове го ди не при сти -
гло осам де сет пет при ја ва из два де -
сет јед не оп шти не/гра да с те ри то -
ри је АП Вој во ди не, од ко јих је – ис -
кљу чи во из фор мал них раз ло га –
одо бре на осам де сет јед на при јава.

Ре сор ни се кре та ри јат на ме нио је,
за 2020. го ди ну, укуп но 117,6 ми -
ли о на ди на ра за фи нан си ра ње ак -
тив но сти ор га ни за ци ја на ци о нал -
них ма њи на – на ци о нал них за јед -
ни ца на те ри то ри ји АП Вој во ди не.
По ред по ме ну тих је да на ест ми ли о -
на за уна пре ђи ва ње ви ше је зич но -
сти, из дво је но је и 61,6 ми ли о на за
фи нан сиј ску по др шку ра ду на ци о -
нал них са ве та на ци о нал них ма њи -
на, два на ест ми ли о на за про гра ме
и про јек те очу ва ња и не го ва ња мул -
ти кул ту рал но сти и ме ђу на ци о нал -
не то ле ран ци је, као и 33 ми ли о на
за про гра ме и про јек те усме ре не на
уна пре ђи ва ње пра ва на ци о нал них
ма њи на – на ци о нал них за јед ни ца.

АР ХУ СКА КОН ВЕН ЦИ ЈА

Јав ни по зив
Ми ни стар ство за шти те жи вот не сре -
ди не по кре ну ло је по сту пак из ра де
че твр тог на ци о нал ног из ве шта ја о
спро во ђе њу Кон вен ци је о до ступ но -
сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти
у до но ше њу од лу ка и пра ву на прав -
ну за шти ту у пи та њи ма жи вотне сре -
ди не (Ар ху ска кон вен ци ја), у скла -
ду са оба ве за ма ко је Ре пу бли ка Ср -
би ја има као чла ни ца Кон вен ције.

Ми ни стар ство по зи ва све за ин -
те ре со ва не су бјек те (ор га не јав не
упра ве, удру же ња гра ђа на, ши ру
јав ност, до ма ћа и стра на прав на
ли ца и пред у зет ни ке, на уч не и
струч не ор га ни за ци је и дру ге јав -
не слу жбе) да пред ло ге и ин фор -
ма ци је за ко је сма тра ју да је по -
треб но да бу ду уне ти у из ве штај
или да се по себ но на гла се, по ша -
љу до 3. ју ла на имејл адре су: ti-
na.janjatovic@ekologija.gov.rs.

На кон из ра де рад не вер зи је из -
ве шта ја он ће би ти до сту пан јав -
но сти три де сет да на.

ЕУ ПО МА ЖЕ 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА

Но вац за раз вој
газдинста ва

Упра ва за аграр на пла ћа ња об ја -
ви ла је пр ви јав ни по зив за под но -
ше ње зах те ва за одо бра ва ње про -
је ка та за ИПАРД под сти ца је за раз -
вој по љо при вред них га здин ста ва и
по сло ва ња, а пред мет овог по зи ва
су ин ве сти ци је и при хва тљи ви тро -
шко ви за ру рал ни ту ри зам. Рок за
под но ше ње зах те ва је од 1. ју ла до
1. ок то бра ове го ди не.

ИПАРД под сти ца ји утвр ђу ју се у
про цен ту ал ном из но су до 65 од сто
вред но сти при хва тљи вих тро шко -
ва ин ве сти ци је, ума ње ном за из -
нос по ре за на до да ту вред ност. Ко -
ри сник ИПАРД под сти ца ја мо же
да оства ри пра во на из нос од нај -
ма ње 5.000 евра, а нај ви ше 300.000
евра по зах те ву, без об зи ра на укуп -
ну вред ност ин ве сти ци је.

Да под се ти мо, ИПАРД је прет -
при ступ ни про грам Европ ске уни -
је, на ме њен ру рал ном раз во ју.



Петак, 12. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пре гле ди у За во ду
„Пан че вац” оба вља ју
се рад ним да ни ма 
и су бо том

За ка жи те путем
телефо на 013/21-90-
900 и 013/21-90-903

Ти му нај и ску сни јих струч ња -
ка у срп ском здрав ству ко је је
оку пио За вод „Пан че вац” при -
дру жио се и др Пре драг Ву јић,
спе ци ја ли ста уро лог и на чел -
ник Оде ље ња уро ло ги је пан че -
вач ке Оп ште бол ни це.

Пре гле де у За во ду „Пан че -
вац” др Пре драг Ву јић оба вља
рад ним да ни ма и су бо том, а
па ци јен ти их мо гу за ка за ти пу -
тем те ле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903. С док то ром Ву -
ји ћем раз го ва ра ли смо о нај -
че шћим симп то ми ма ко ји па -
ци јен те да нас од во де у ор ди -
на ци ју уро ло га, а овај ис ку сни
ле кар по себ но је му шкар ци ма
скре нуо па жњу на ва жност пре -
вен тив них пре гле да про ста те.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ји су раз ло -
зи због ко јих па ци јен ти у да -
на шње вре ме нај че шће по се -
ћу ју уро ло га?

– Нај че шће до ла зи му шка
ста ри ја по пу ла ци ја, а у ве ћи ни
слу ча је ва про бле ми су ве за ни
за обо ље ња про ста те. Она мо гу
би ти раз ли чи та. Углав ном су
то до бро ћуд на уве ћа ња про ста -
те, та ко зва на бе ниг на хи пер -
пла зи ја про ста те, за тим за па -
љен ски од но сно упал ни про -
це си на про ста ти, без об зи ра
на то да ли је реч о акут ном
или хро нич ном про ста ти ти су,
а све че шћи про блем је, на жа -
лост, и рак про ста те. То је бо -
лест ста рих љу ди, а ка ко смо
ми све ста ри ја на ци ја, не чу ди
по раст бро ја обо ле лих од овог
зло ћуд ног обо ље ња.

l Ко ји симп то ми ка рак те ри -
шу уро ло шке бо ле сти?

– Сва та обо ље ња има ју слич -
ну симп то ма то ло ги ју. На то да
по сто ји од ре ђе ни по ре ме ћај на
ни воу про ста те или мо краћ ног
ка на ла, ука зу ју сле де ћи симп -
то ми: уче ста ло мо кре ње, ис та -
њен и ис пре ки дан млаз, ка шње -
ње мла за, осе ћај да се па ци јент
ни је ис пра знио до кра ја и, је -
дан од нај бит ни јих – уста ја ње
но ћу ра ди мо кре ња. Ако по тре -
ба за мо кре њем чо ве ка но ћу бу -
ди из сна, то нам су ге ри ше на
не ки по ре ме ћај. Уста ја ње до је -
дан пут се то лери ше, али све
пре ко то га тре ба да вас на ве де
да оде те на преглед. По ред то -
га, мо гу се ја вити и пе че ње или

пови ше не вред но сти ја вља ју се
и због ма ни пу ла ци ја на ни воу
про ста те, укљу чу ју ћи ка те те -
ри за ци ју и ди ги то рек тал ни пре -
глед. Да би се то из бе гло, мо ра
да про ђе нај ма ње 72 са та, или
још бо ље не де љу да на, од ди -
ги то рек тал ног пре гле да до кон -
тро ле ПСА. До бро је ре ше ње и
да се нај пре ура ди ПСА тест, а
да се на кнад но, у слу ча ју да су
вред но сти по ви ше не, ура ди ди -
ги то рек тал ни пре глед про ста -
те. Ипак, ни ка да се не осла ња -
мо са мо на по ви шен ре зул тат
ПСА, већ у об зир узи ма мо и
симп то ме и кли нич ки пре глед.
По по тре би се ра де и до дат на
ис пи ти ва ња и на кра ју – би оп -
си ја про ста те, где узи ма њем
узо ра ка тки ва про ста те и сла -
њем на ми кро ско пи ра ње мо -
же мо да по твр ди мо или ис кљу -
чи мо ди јаг но зу кар ци но ма.

l По да ци За во да за јав но
здра вље го во ре да је рак про -
ста те тре ћи по уче ста ло сти ме -
ђу му шкар ци ма у ју жном Ба -
на ту. Ко ја вр ста ле че ња се спро -
во ди у слу ча ју ра ка и ка кве су
прог но зе?

– Ка ко ће ле че ње те ћи, за ви -
си од мно го фак то ра: од ста ро -
сти па ци јен та, ње го вог оп штег
ста ња, вред но сти ПСА, од то га
да ли је рак дао ме та ста зе итд.
Ле че ње кар ци но ма про ста те је
вр ло ра зно ли ко и кре ће се од
то га да се не ра ди ни шта, већ
се са мо пра ти ста ње па ци јен -
та, пре ко ра ди кал не хи рур шке
ин тер вен ци је, до ра дио-те ра -
пи је или хор мон ске те ра пи је.
Код мла ђих му шка ра ца, ис под
се дам де сет го ди на, ко ји има ју
ни зак Гли сон скор, од но сно ма -
лиг ни по тен ци јал кар ци но ма,
ле че ње под ра зу ме ва са мо пра -
ће ње ста ња. Ако ПСА с вре ме -
ном кре не да ра сте, он да мо -
же мо да ре а гу је мо ра ди кал ним
хи рур шким за хва том, од но сно
да из ва ди мо це лу про ста ту на -
по ље. Уме сто то га, па ци јент
мо же да иде на зра че ње или на
хор мон ску кон тро лу бо ле сти,
ко јом се бло ки ра ве зи ва ње те -
сто сте ро на на ма лиг не ће ли је
и са мим тим бу ја ње тки ва, од -
но сно ши ре ње ра ка. Ко ја ће вр -
ста те ра пи је би ти при ме ње на,
од лу чи ће ле кар спе ци ја ли ста
на кон де таљ них пре гле да и ди -
јаг но сти ке.

l Да ли се здра вим му шкар -
ци ма пре по ру чу ју пре вен тив -
ни пре гле ди?

– И те ка ко! Увек се об ра ду -
јем љу ди ма ко ји до ђу са мо да
се пре гле да ју, иа ко не ма ју ни -
ка кве симп то ме. Су ге сти ја је
сле де ћа: тре ба ло би да сва ки
му шка рац ко ји на пу ни педесет

го ди на жи во та бар је дан пут го -
ди шње од ра ди уро ло шки пре -
глед, ко ји под ра зу ме ва ин тер -
вју, ул тра звуч ни пре глед и ана -
ли зу кр ви ка ко би се уста но ви -
ла вред ност ПСА. Ако су ти на -
ла зи уред ни, за рек тал ним пре -
гле дом про ста те не ма по тре бе.
У кан цер ским фа ми ли ја ма, где

је већ би ло ра ка би ло ко је вр -
сте, пред ла же се да се с пре -
вен тив ним пре гле ди ма поч не
од 45. го ди не и да се они оба -
вља ју на сва ке две го ди не, а
по том, кад се на вр ши пе де се -
та, на го ди ну да на.

l Да ли је мо гу ће пре ве ни -
ра ти кан цер про ста те?

– Не по сто ји на чин да се то
учи ни. Као и код би ло ког дру -
гог ту мо ра – не зна се та чан
узрок ње го вог на стан ка. По сто -
је од ре ђе ни фак то ри ри зи ка, а
пр ви и нај зна чај ни ји је ста рост:
што је му шка рац ста ри ји, то су
ве ће шан се да он до би је рак
про ста те, јер је про ста та је ди -
ни ор ган ко ји стал но ра сте. Све
се у ор га ни зму ску пља, а про -
ста та има тен ден ци ју ра ста и
ни шта је не мо же за у ста ви ти.
Ка ко и ко јом ди на ми ком ће да
ра сте, за ви си од ге не ти ке и на -
чи на жи во та. Хро нич не ин фла -
ма ци је, од но сно упа ле про ста -
те мо гу на не ки на чин да по ве -
ћа ју ри зик од на стан ка ту мо ра,
али и не мо ра ју. Про ми ску и тет
је нај че шћи раз лог да про ста та
бу де хро нич но упа ље на, па ти
му шкар ци спа да ју у ри зич ну
гру пу. Ипак, у до са да шњим ана -
ли за ма ни шта се ни је из дво ји -
ло као је ди ни и кон кре тан узрок
ра ка про ста те.

бо ло ви при мо кре њу, што обич -
но ука зу је на упал ну при ро ду
бо ле сти.

l На ко је обо ље ње тре ба по -
сум ња ти ако се ја ви крв у мо -
кра ћи?

– Ту је нај пре бит но раз ја -
сни ти да ли се крв ја вља с про -
прат ном симп то ма то ло ги јом
или чо век мо кри крв без дру -
гих пра те ћих те го ба. Ако се мо -
кри крв пра ће на пе че њем, бо -
ло ви ма, то нам опет су ге ри ше
да у осно ви бо ле сти ле жи бе -
ниг на упа ла, ко ја ће се са ни ра -
ти ан ти би от ском те ра пи јом.
Уко ли ко љу ди мо кре крв без
пра те ћих те го ба, ту обич но ле -
жи не што озбиљ ни је, а нај че -
шће је то кар ци ном бе ши ке,
бу бре га или про ста те. Ипак, ако
је реч о кар ци но му про ста те,
та да се нај че шће ја вља ју и оста -
ли већ опи са ни симп то ми, пре
све га оте жа но и уче ста ло мо -
кре ње и уста ја ње но ћу ра ди мо -
кре ња. Ко ји год симп том да је
у пи та њу, нај бо ље је ја ви ти се
спе ци ја ли сти што пре ка ко би
се на вре ме по ста ви ла ди јаг но -
за и од ре ди ла те ра пи ја.

l Да ли код уро ло га до ла зе
и же не?

– Иа ко уро ло ге че сто на зи -
ва ју ги не ко ло зи ма за му шкар -
це, ни су са мо осо бе му шког по -
ла на ши па ци јен ти, јер и же не
мо гу има ти уро ло шке про бле -
ме. Те го бе код њих мо гу би ти
ве за не за бу бре ге или се оне
мо гу ја ви ти на ни воу са ме бе -
ши ке. Же не се нај че шће уро -
ло гу обра ћа ју због раз ли чи тих
по ре ме ћа ја мо кре ња, ко ји се, у
за ви сно сти од вр сте, са ни ра ју
или хи рур шким пу тем или по -
мо ћу ле ко ва.

l Ка ко из гле да пре глед код
уро ло га?

– Пре глед се за по чи ње ин -
тер вју ом, раз го во ром: па ци јент
ће нам ре ћи шта га је до ве ло
код ле ка ра, ко је те го бе има.
На кон то га ра ди мо објек тив ни
кли нич ки пре глед и за тим па -
ци јен та ша ље мо на ди јаг но сти -
ку. Она под ра зу ме ва ла бо ра то -
риј ске ана ли зе. Ра де се кла -
сич на крв на сли ка, пре глед ури -
на, ури но кул ту ра и ПСА, од -
но сно про ста та спе ци фич ни ан -
ти ген. То је мар кер ти пи чан за
про ста ту. Тре ба на гла си ти да
то ни је ап со лут ни ту мор-мар -
кер, та ко да, ка да је он по ви -
шен, не мо ра не ми нов но да
зна чи да је у пи та њу кар ци -
ном. Вред ност ПСА мо же да
ра сте и у дру гим ста њи ма и
обо ље њи ма про ста те, на при -
мер код акут них и хро нич них
упа ла про ста те, али и у слу ча ју
шу ље ва или за тво ра. Ла жно

Требало би да сваки
мушкарац који напуни
педесет година бар
једном годишње
одради уролошки
преглед, који
подразумева интервју,
ултразвучни преглед и
анализу крви како би
се установила
вредност ПСА.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР ПРЕ ДРАГ ВУ ЈИЋ, УРО ЛОГ

РЕ ДОВ НЕ КОН ТРО ЛЕ ПРО СТА ТЕ 
МО ГУ ВАМ СА ЧУ ВА ТИ ЖИ ВОТ

По ви ше на те ле сна тем пе ра -
ту ра, гла во бо ља и ма лак са -
лост ни су симп то ми ко ји се
ве зу ју ис кљу чи во за ак ту ел ну
ви ру сну бо лест што за о ку пља
на шу па жњу ме се ци ма. Ме ђу
све ве ћим бро јем од ра слих и
де це ко ји су ових да на до жи -
ве ли убод кр пе ља, не ма сум -
ње да ће је дан број њих би ти
за ра жен бак те ри јом бо ре ли ја
бург дор фе ри ко ја про у зро ку -
је лајм ску бо лест. На ову бо -
лест још увек рет ко по ми сли -
мо, јер се убод кр пе ља не кад
и не за па зи, а ка рак те ри стич -
но пр сте на сто цр ве ни ло ни је
увек при сут но. Ако још на ве -
де мо да симп то ми и зна ци
бо ре ли о зе опо на ша ју не ке дру -
ге бо ле сти, ле ка ри и па ци јен -
ти би ће у при лич ној не до у -
ми ци о че му се ов де ра ди.

Ипак, не тре ба па ни чи ти.
Сва ко од нас има ар се нал
оруж ја за од бра ну од кр пе ља,
али и од бак те риј ске ин фек -
ци је ко ју он пре но си. Ако бо -
ра ви мо у при ро ди, тре ба ло
би да из бе га ва мо ви со ку тра -
ву, гр мо ве и ра сти ње с ко јег
се кр пе љи мо гу за ка чи ти за
на шу ко жу. Ако нас је пут на -
вео у та кав пре део, он да је
ва жно да нам оде ћа аде кват -
но по кри ва ру ке и но ге, да је
све тлих бо ја и да ко ри сти мо
сред ства за од би ја ње на мет -
ни ка. С об зи ром на за па жа -
ње да је кр пе љу по треб но 24–
36 са ти ка ко би пре нео за ра -
зу на чо ве ка, ве о ма је ва жан
пре глед ко же по сле бо рав ка
у при ро ди и те мељ но ту ши -
ра ње ка ко би се кр пељ од -
стра нио пре са мог убо да. Уко -
ли ко је до шло до убо да, та да

би тре ба ло да се на мет ник
од стра ни што пре. Оба ве зна
је упо тре ба ру ка ви ца и пин -
це те, ко јом се кр пељ об у хва -
ти што бли же ко жи и он да се
ла га ним по вла че њем од стра -
ни, при че му се мо ра во ди ти
ра чу на да то бу де у це ло сти.
По сто ји ин те ре сан тан ма не -
вар ко ји мо же те да по ку ша те
код ку ће, а то је да пр стом (у
ру ка ви ци!) на ко ји сте ста -
ви ли ма ло ге ла или кре ме,
кру жним по кре ти ма око кр -
пе ља, уз ње го во бла го до ди -
ри ва ње, на те ра те не по жељ -
ног го ста да иза ђе. Ве руј те,
има успе ха! На рав но, здрав -
стве на уста но ва је ло ка ци ја
за нај бе збед ни је од стра њи ва -
ње кр пе ља и за до би ја ње аде -
кват ног са ве та у ве зи са евен -
ту ал ном ин фек ци јом, ње ним
симп то ми ма и зна ко ви ма, као
и ле че њем.

Уко ли ко смо за па зи ли убод
кр пе ља, а по том га и од стра -
ни ли, ве о ма је ва жно да се
пра ти по ја ва пр сте на стог цр -
ве ни ла и симп то ма ви со ке те -
ле сне тем пе ра ту ре, гла во бо -
ље, уко че но сти вра та, ма лак -
са ло сти и бо ло ва у ми ши ћи -
ма и згло бо ви ма. Ови симп -
то ми и зна ци ја вља ју се у пе -
ри о ду од три до три де сет да -
на. На рав но, они мо гу би ти
пот пу но бла ги, а цр ве ни ло
мо же да из о ста не. То оте жа -
ва пре по зна ва ње лајм ске бо -
ле сти у ње ним ка сни јим и
мно го озбиљ ни јим фа за ма.
По сле не ког вре ме на ја вља ју
се оток и бол ност јед ног или
ви ше згло бо ва, нај че шће оних
ве ли ких. По сто је и ше та ју ћи
бо ло ви у те ти ва ма и ко сти -
ма. Ср ча ни симп то ми мо гу
би ти ве о ма опа сни, јер се ма -
ни фе сту ју арит ми ја ма, бо лом
у гру ди ма, не све сти цом, за -
ма ра њем и не до стат ком да -
ха. Ка да је у пи та њу цен трал -
ни нер вни си стем, мо гу ћа је
по ја ва про бле ма с пам ће њем
и кон цен тра ци јом, ме нин ги -
ти са и за па ље ња по је ди них
мо жда них не ра ва, њи хо ве па -
ра ли зе и гу бит ка осе тљи во -
сти. До бра је окол ност да се
и ови нај те жи об ли ци бо ле -
сти мо гу ле чи ти аде кват ним
до за ма ан ти би о ти ка и до вољ -
но ду го. Нај ва жни је од све га
је пре по зна ти бо лест!

Све што тре ба да
знате о кр пе љи ма

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Про блем гу бит ка ко шта не ма се и сма ње не

гу сти не ко сти ју по га ђа из го ди не у го ди ну

све ве ћи број љу ди. Ова не у год на бо -

лест, по зна та под на зи вом осте о по ро -

за, ин тен зи ви ра се у по зним го ди на -

ма, али ни су је по ште ђе не ни мла ђе

осо бе. Сре ћом, при род ни ле ко ви за

осте о по ро зу по сто је и на ла зе се

сву да око нас. Пре вен ци ја је кључ у ле че њу овог обо ље ња, те се

ве ли ка ва жност при да је здра вој ис хра ни и ве жба ма. На об на вља -

ње ко сти ју по зи тив но ути че и ни во пол них хор мо на. Ја ко је би тан

и оп ти ма лан унос до дат них ви та ми на и ми не ра ла.

Пред ла же мо вам сле де ћи чај за осте о по ро зу. По ме шај те ко -

при ву, ки чи цу и хај дуч ку тра ву, па шест ка ши ка ме ша ви не пре лиј -

те ли тром кљу ча ле во де. Овај на род ни лек при ме њуј те три пу та

днев но, и то укуп но две шо ље на пит ка. За рад ја чег деј ства до дај -

те ка ши ку пче ли њег по ле на, са че кај те да се до бро рас то пи, па он -

да ис пиј те. Те ра пи ја тра је укуп но де сет да на.

Од хај ду чи це узми те во де ни ис це дак и утр ља вај те у бол на ме -

ста. Та ко ђе, ко ри сти те мла ди це ма слач ка. Оне оби лу ју бо ром, а

има ју и до ста кал ци ју ма и си ли ци ју ма, ко ји су ве о ма зна чај ни за

ја ча ње ко сти ју.

На пра ви те и овај ле ко ви ти ува рак за ко сти. У ве ли ки суд си -

пај те два ли тра во де и до дај те ри бље ко сти (оста так од обро ка).

Уко ли ко су ко шчи це ја ко сит не, за мо тај те их у га зу. Пу сти те да

све про ври, по кло пи те и још ку вај те (нај ма ње по ла са та). На кон

то га до дај те не ко ли ко ша ка сит но исец ка ног ку пу са, ли сто ва ма -

слач ка, ко при ве, пер шу на, ло бо де и ту шта. Ку вај те ува рак не ко -

ли ко ми ну та, док зе лен фи но не омек ша. По же љи до дај те со ли,

би бе ра или дру гих за чи на. Пре по слу жи ва ња про це ди те до бро и

укло ни те ко сти. Слу жи се као чор ба од по вр ћа.

Биљ ке ко је
јачају ко сти

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Уређаји за
расхлађивање
просторија могу се
купити и за мало
пара. Али треба се
снаћи у шаренилу
понуде.

Из го ди не у го ди ну ле та су нам
све то пли ја, а ме те о ро ло зи ка -
жу да ће и ово ко је нам пред -
сто ји би ти вре ло. Здрав ра зум
на ла же да се – у скла ду с ма те -
ри јал ним мо гућ но сти ма, на -
рав но – раз ми сли о ку по ви ни
кли ма-уре ђа ја или евен ту ал но
о за ме ни ста ре и до тра ја ле кли -
ме но вом. Сви ма нам је сва ка -
ко при јат ни је да у том пе ри о -
ду го ди не, уме сто пре зно ја ва -
ња и по ку ша ва ња да се рас хла -
ди мо на раз не на чи не, оба вља -
мо сва ко днев не по сло ве или
про во ди мо вре ме са сво јом по -
ро ди цом у нај при јат ни јем мо -
гу ћем ам би јен ту.

Кли ма-уре ђај је то плот на пум -
па ко ја пре ме шта то пло ту с јед -
ног ме ста на дру го. За ово пре -
ме шта ње ко ри сти се хе миј ско
је ди ње ње фре он, а на чин ра да
об ја шњен је у по себ ном одељ ку
овог тек ста, у окви ру под на -
сло вом „Ка ко ра ди клима”.

Хла ђе ње је и да ље за мно ге
си но ним за кли му, ме ђу тим
ови уре ђа ји све че шће се ко ри -
сте и за гре ја ње, или ма кар до -
гре ва ње ста но ва, а апа ра ти но -
ве ге не ра ци је ово чи не чак јеф -
ти ни је од не ких кла сич них греј -
них те ла. Сто га, при раз ма тра -
њу свих оп ци ја за ку по ви ну, и
ово тре ба има ти на уму.

Стан дард не про тив
инверте ра

Стан дард не кли ме увек ра де
пу ном сна гом. Ка да по стиг ну
же ље ну тем пе ра ту ру, за у ста ве
се, па се опет укљу че ка да сен -
зор ка же да тре ба, и та да ра де
пу ном сна гом.

Ин вер тер кли ме су па мет ни -
је; кад се при бли же за да тој тем -
пе ра ту ри, оне сма њу ју ин тен -
зи тет ра да – од но сно ин вер те -
ри ра де ко ли ко тре ба. За то тро -
ше осет но ма ње стру је, што је
њи хо ва основ на, али не и је ди -

на пред ност. Тем пе ра ту ра у про -
сто ри ја ма у ко ји ма се на ла зи
ова вр ста кли ма-уре ђа ја ујед -
на че ни ја је, па је ат мос фе ра
при јат ни ја. Оне су и ма ње буч -
не, а још јед на ве о ма бит на ствар
је да мо гу ра де на до ста ни жим
спољ ним тем пе ра ту ра ма од
стан дард них. Бр же по сти жу за -
да ту тем пе ра ту ру и ду го веч ни -
је су. Али су знат но ску пље од
стан дард них. Ово не зна чи да
су стан дард не ло ше; на про тив,
и оне ефи ка сно рас хла ђу ју ва -
здух, али, ка ко ка жу про дав ци,
ин вер тер кли ме су „ви ша лига”.

Обе вр сте при па да ју сплит
си сте му, има ју уну тра шњу и
спо ља шњу је ди ни цу, што зна -
чи да не из ме њу ју ва здух са
око ли ном, већ рас хла ђу ју или
гре ју онај ко ји се већ на ла зи
уну тар про сто ри је.

Ко ли ка вам кли ма тре ба

Ка па ци тет кли ма-уре ђа ја, од -
но сно ње го ва сна га, или „ве -
ли чи на”, од ре ђу је се на осно ву
ви ше па ра ме та ра: ве ли чи не

про сто ри је, ње ног об ли ка и на -
ме не (да ли се у њој бо ра ви то -
ком да на или се са мо спа ва, да
ли је реч о деч јој со би или рад -
ној ко ју ко ри сте од ра сли, и
слич но), ди рект не из ло же но -
сти про сто ри је сун цу, за тим ве -
ли чи не за ста кље них по вр ши -
на, бро ја елек трич них уре ђа ја
у про сто ри ји (они су из во ри
то пло те), по сто је ће то плот не
изо ла ци је про сто ри је (згра де),
бро ја осо ба ко је бо ра ве у про -
сто ри ји... Ипак, глав ни фак тор
је, на рав но, ве ли чи на про сто -
ра. Што ве ћа про сто ри ја – ја ча
кли ма, и обр ну то.

Сле ди гру ба ра чу ни ца, ко ја
се ко ри гу је у скла ду с на пред
на бро ја ним еле мен ти ма.

За про сто ри ју од 20 до 35
ква дра та ку пу је се кли ма ка -
па ци те та 9.000 BTU.

BTU је ина че озна ка за ка па -
ци тет кли ме. Скра ће ни ца зна чи
„бри тан ске тер мал не је ди ни це”,
али би нас об ја шња ва ње  ове ме -
ре од ве ло да ле ко. У жар го ну се
за апа рат од 9.000 BTU ка же

„де вет ка”, „два на е сти ца” је  кли -
ма од 12.000 BTU, сле де „осам -
на е сти це”, „два де сет че твор ке”...

Елем, у про сто ри ју од 35 до
60 ква дра та иде кли ма од
12.000 BTU.

За 60 до 80 ква дра та ку пу је
се 18.000 BTU.

За са лу од 80 до 110 ква дра -
та – 24.000 BTU...

По тро шња стру је

На ку ти ји сва ког кли ма-уре ђа -
ја на ла зе се озна ке: енер гет ска
кла са, EER и COP, као и SEER
и СЦОП.

Оне са др же ин фор ма ци је ко -
је су бит не струч ња ку, док обич -
ном гра ђа ни ну ни шта не зна -
че. На ве шће мо са мо да су EER
и COP ко е фи ци јен ти ефи ка -
сно сти хла ђе ња од но сно гре ја -
ња. Они по ка зу ју ко ли ко рас -
хлад не или греј не енер ги је до -
би је те за је дан ват елек трич не.

SEER и SCOP су у прин ци пу
исто то, са мо об ра чу на то са узи -
ма њем у об зир раз ли чи тих си -
туа ци ја то ком го ди не (од но сно

се зо не, ода тле и то S у на зи ву).
На чел но, што је ве ћи број уз

ову озна ку, уре ђај је ква ли тет -
ни ји.

Кад се сви ови па ра ме три
узму у об зир, из ра чу на ва се енер -
гет ска кла са уре ђа ја, и ова број -
ка већ је ра зу мљи ва обич ном
куп цу. Про сто: уре ђај је ква ли -
тет ни ји што је озна ка енер гет -
ске кла се (А, Б, Ц...) бли жа по -
чет ку абе це де, од но сно А, А+ и
А++ спа да ју у нај е фи ка сни је
уре ђа је. До дат на озна ка + и ++
зна чи да уре ђај има ве ћу енер -
гет ску ефи ка сност од оне ко ја
се за кон ским про пи си ма од но -
си на ка те го ри ју А...

Бит но је на гла си ти да ће вам
сва ка кли ма, ма ко ли ко би ла
енер гет ски ефи ка сна, ди ћи ра -
чун за стру ју до не бе са уко ли ко
је бу де те др жа ли цео дан укљу -
че ну. Ра ци о нал на по тро шња је
при ма ран услов за ни же ра чуне.

Гре ја ње

Но ви кли ма-уре ђа ји, ви со ке
енер гет ске ефи ка сно сти, пред -

ста вља ју и еко но мич но ре ше -
ње за гре ја ње. Раз лог је у чи -
ње ни ци да уре ђај пре ко фре о -
на (ви ди оквир) узи ма то пло ту
од спо ља шњег ва зду ха и до да -
је је ва зду ху уну тра.

На и ме, ма ко ли ко то де ло -
ва ло чуд но на пр ви по глед,
спољ ни ва здух и на озбиљ ним
ми ну си ма има то пло те за ап -
сор бо ва ње. Ипак, ефи ка сност
– и ис пла ти вост! – овог на чи -
на опа да са опа да њем спољ не
тем пе ра ту ре, а ка да се тем пе -
ра ту ра спу сти ис под од ре ђе не
гра ни це, кли ма уоп ште не мо -
же да гре је због ле ђе ња спољ не
је ди ни це.

На рав но, утро шак елек трич -
не енер ги је у про це су ра да кли -
ме и те ка ко по сто ји. Али на
на шем под не бљу, с бла гим зи -
ма ма и ре ла тив но ма лим бро -
јем да на ка да тем пе ра ту ра па -
да ис под ну ле, тре ба ло би да
кли ма бу де при лич но по у здан
из вор то пло те. За мра зе ве ипак
тре ба обез бе ди ти и до дат ни из -
вор то пло те.

Шта још мо же ваш 
кли ма-уре ђај

С раз во јем тех но ло ги је, кли -
ма-уре ђа ји по ста ју све па мет -
ни ји: пре ко тај ме ра је мо гу ће
про гра ми ра ње вре ме на укљу -
чи ва ња, не ки уре ђа ји мо гу да
ра де у ре жи му ко ји сан чи ни
при јат ни јим, ту је и јо ни за тор,
а но ви ји мо де ли има ју мо гућ -
ност да од ре де по себ ну тач ку у
со би где ће би ти оства ре на тра -
же на тем пе ра ту ра.

Ин тер нет ни је за о би шао ни
кли ме: ску пљи мо де ли има ју
Wi-Fi или оп ци ју Wi-Fi Ready
(не ма Wi-Fi, али га ви мо же те
угра ди ти). Уз апли ка ци ју на
ва шем те ле фо ну, ове кли ме
мо же те укљу чи ва ти с да љи не.
Про из во ђа чи их ова ко ре -
клами ра ју: „За ми сли те са мо
сцену где се вра ћа те ко ли ма с
по сла и на се ма фо ру бли зу 
ку ће па ли те кли му пре ко 
мо бил ног. Ко нач но сти же те,
а не до че ку је вас троп ска 
ат мосфера, већ при јат на
свежи на”.

Исти ну го во ре ћи, при ма мљи -
во, ве о ма осве жа ва ју ће зву чи...

Р. П.
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КОМ ПЛЕ ТАН ВО ДИЧ ЗА ИЗ БОР КЛИ МА-УРЕ ЂА ЈА

СВЕ ЖИ НА НА СТРУ ЈУ

Оп ти мал на тем пе ра ту ра

Оп ти мал на тем пе ра ту ра

за ви си од спо ља шње тем -

пе ра ту ре. Пре по ру ка је да

ле ти раз ли ка из ме ђу спо -

ља шње и уну тра шње тем пе -

ра ту ре не бу де ве ћа од 10

сте пе ни, јер ор га ни зам мо -

же до жи ве ти шок!

Не при јат ни ми рис

Из кли ма-уре ђа ја не кад

до пи ре не при ја тан ми рис.

Раз лог за то су бак те ри је

ко је се пре ко ле та на ку пе

на ис па ри ва чу. У том слу -

ча ју по треб но је ура ди ти

сер вис и дез ин фи ко ва ти

ис па ри вач.

Нај бо ље ме сто у ста ну

Кли ма-уре ђај се нај че шће

по ста вља на зид, али не би

тре ба ло да бу де окре нут та -

ко да ди рект но ду ва пре ма

љу ди ма. Че сто се гре ши и

по ста вља та ко да ду ва баш

пре ма ме сту ода кле се гле -

да те ле ви зи ја, пре ма пи са -

ћем сто лу или пре ма не ком

дру гом ме сту где се љу ди

стал но за др жа ва ју, што иза -

зи ва уко че ност ми ши ћа,

гла во бо љу...

Рад пре ко но ћи

Пре по ру чу је се укљу чи -

ва ње кли ма-уре ђа ја са мо

пре ко да на. Али ако су и

ноћ не тем пе ра ту ре ви со ке,

он да се мо же укљу чи ти да

ра ди на ми ни му му. Те ло

се за вре ме сна хла ди, па

ако је тем пе ра ту ра су ви ше

ни ска, по сто ји мо гућ ност

да се ују тро про бу ди мо

бол них ми ши ћа или пре -

хла ђе ни.

Да ли су кли ма-уре ђа ји

штет ни

Че сто се пи ше и го во ри о

штет ном ути ца ју кли ма-уре -

ђа ја на здра вље љу ди. У

све ту су ре ги стро ва не бо ле -

сти ко је се углав ном ве зу ју

за ве ли ке кли ма ти за ци о не

си сте ме, где се у ка на ли ма

за до вод ва зду ха, због по -

ве ћа ња вла жно сти ва зду -

ха, раз ви ја ју бак те ри је. Код

кућ них сплит си сте ма бит -

но је пра вил но по де си ти

за да ту тем пе ра ту ру про сто -

ра ко ји се кли ма ти зу је и не

из ла га ти се ди рект ном

стру ја њу ва зду ха при ли ком

хла ђе ња. Осе тљи ви де ло ви

те ла су: но жни згло бо ви,

врат, слу зо ко жа но са,

очи…

Чи шће ње

Ако се кли ма ду же не ко -

ри сти, у њој се ску пља ју

пра ши на, бак те ри је и пр -

љав шти на, па је за то нео п -

ход но чи шће ње уре ђа ја

пред по че так се зо не.

Са ве ти за ко ри шће ње

На тр жи шту се мо гу на ћи мо де ли за

сва чи ји џеп. Али и ов де ва жи оно – ко -

ли ко па ра, то ли ко му зи ке...

У јеф ти не спа да ју мо де ли ра зних ег -

зо тич них и не по зна тих име на. Про да ју

их тр гов ци ко ји су „на њу ши ли” би знис

с кли ма ма и уве зли не ко ли ко кон теј не -

ра из Ки не. Про блем је, из ме ђу оста -

лог, што ре зер вне де ло ве за њих не ће -

те ниг де на ћи. Ови уре ђа ји со лид но

хла де, али гре ју сла бо или ни ка ко и по

пра ви лу не тра ју ду го. Буч ни су и тро ше

ви ше стру је (мали SEER и SCOP) од

клима-уре ђа ја из ви ше кла се. У слу ча ју

ве ћег ква ра (ком пре сор или елек тро ни -

ка) не ис пла ти се по пра вља ти их.

У сред њу кла су спа да ју кли ма-уре ђа -

ји по зна ти јих мар ки ко ји се код нас

про да ју већ не ко ли ко го ди на и за ко је

се зна ка ко се по на ша ју и по сле пар го -

ди на екс пло а та ци је. Обич но их уво зе

озбиљ ни је фир ме, а оне обез бе ђу ју и

ре зер вне де ло ве, ко ји ни су пре те ра но

ску пи. То су кли ме за куп це сред њих

фи нан сиј ских мо гућ но сти. Ове кли ме

до бро хла де и при лич но до бро гре ју на

тем пе ра ту ра ма из над ну ле. Ни су пре те -

ра но буч не.

У ви со ку кла су спа да ју ис кљу чи во ја -

пан ски кли ма-уре ђа ји (без об зи ра на то

у ко јој су др жа ви про из ве де ни). Ра де од -

лич но ду ги низ го ди на и за то вре ме ће

уште дом стру је и од су ством ква ро ва ис -

пла ти ти раз ли ку из ме ђу па ра ко је сте

уло жи ли у њих и це не уре ђа ја сред ње и

ни ске кла се. Ве о ма су ти хи, гре ју и на

тем пе ра ту ра ма ис под ну ле, по го то во

инвер те ри.

Ко ли ко па ра, то ли ко му зи ке

По крет не или пре но си ве кли -

ме има ју точ ки ће, па их мо -

же те пре ме шта ти из про сто -

ри је у про сто ри ју. Ли че на

огро ман ко фер и има ју цре во

ко је из ба цу је то пао ва здух и

ко је мо ра те спро ве сти на по -

ље – кроз отвор на про зо ру

или, још бо ље, кроз дим њак.

Ови уре ђа ји су при лич но

гла сни, а ни су баш ефи ка -

сни, за то се ко ри сте са мо у

при ли ка ма кад је не мо гу ће

ин ста ли ра ти кла си чан

сплит си стем.

Про зор ске кли ме су

слич не по крет ним, и оне су

ком пакт не,  а угра ђу ју се у

про зор и до ла зе већ на пу -

ње не га сом. У прин ци пу,

ако ио ле ве што ба ра та те

ала том, мо же те их и са ми

ин ста ли ра ти за раз ли ку од

сплит си сте ма, где се са мо -

стал ни по ку ша ји ап со лут но

не пре по ру чу ју. И оне су

буч не, а од оста лих уре ђа ја

раз ли ку ју се по то ме што

уба цу ју свеж ва здух из спо -

ља шњег про сто ра у стан.

По себ ни мо де ли
Гас фре он не пре кид но кру -

жи из ме ђу уну тра шње и спо -

ља шње је ди ни це кли ма-уре -

ђа ја. Ка да уђе уну тра, он је

теч ност. За тим до ла зи на

део ко ји се зо ве ис па ри вач –

ту ку пи то пао ва здух из про -

сто ри је и пре тва ра се у гас.

По што по ста не гас, иде ка

спо ља шњој је ди ни ци – пр во

у ком пре сор, ко ји по ве ћа ва

при ти сак, а ти ме и да љу тем -

пе ра ту ру. За тим иде у кон -

ден за тор, где се, при сти жу ћи

гас ви со ког при ти ска, хла ди

и пре тва ра у теч ност, уз

осло ба ђа ње на ку пље не то -

пло те кроз спољ ну је ди ни цу.

Теч ност по но во до ла зи у

уну тра шњу је ди ни цу кроз

по се бан вен тил ко ји сма њу -

је при ти сак и ци клус се по -

на вља док је то нео п ход но.

Ка да се ра ди о ре жи му

гре ја ња, све функ ци о ни ше

исто – са мо обр ну то. Ис па -

ри вач по ста је кон ден за тор

и обр ну то. Ком пре сор и да -

ље оста је по сред ник из ме ђу

два еле мен та.

Ка ко ра ди кли ма
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При вред на гра на на ко ју је ко ро на ви -
рус оста вио мо жда и нај ра зор ни је по -
сле ди це сва ка ко је ту ри зам. Ни ту ри -
стич ке аген ци је у Ср би ји ни су по ште -
ђе не. Мно га за ка за на пу то ва ња већ су
про па ла, а за оста ла се још не зна хо -
ће ли уоп ште би ти ре а ли зо ва на.

Ка да је реч о школ ском ту ри зму, он
је од 1. ју на по но во ожи вео, али си ту а -
ци ја је та ква да ни ко не би по же лео да
да нас бу де у ци пе ла ма вла сни ка и за -
по сле них у аген ци ја ма ко је ор га ни зу -
ју ту вр сту пу то ва ња – што због гу би -
та ка, што због иза зо ва с ко ји ма је, без
ма ги је, ових да на те шко иза ћи на крај.

Пре ма ре чи ма Зо ри це Зу бац, вла сни -
це пан че вач ке фран ши зе аген ци је
„Пла на турс”, ина че је ди не аген ци је
ко ја има про грам ђач ког ту ри зма у
Пан че ву, про гла ше ње ван ред ног ста -
ња по кло пи ло се баш с по чет ком се -
зо не у овој обла сти ту ри зма. Сва пу -
то ва ња ко ја су би ла на ко рак од ре а -
ли за ци је су у том тре нут ку од ло же на
до да љег.

По за вр шет ку ван ред ног ста ња Ми -
ни стар ство про све те је ди рек то ри ма
свих основ них и сред њих шко ла у Ср -
би ји, 28. ма ја, до ста ви ло до пис ко јим
их је оба ве сти ло да пла ни ра не екс -
кур зи је и на ста ва у при ро ди мо гу да
се ре а ли зу ју по чев од 1. ју на, а нај ка -
сни је до 31. ав гу ста те ку ће го ди не. У
до пи су се на во ди да се при том мо ра -
ју по што ва ти све про пи са не ме ре без -
бед но сти, као и да екс кур зи је за вр -
шних раз ре да сред њих шко ла не мо -
гу би ти ор га ни зо ва не у ино стран ству.

Де ци то тре ба

Већ 3. ју на Ми ни стар ство је шко ла ма
до ста ви ло још је дан до пис, у ко ме се,
из ме ђу оста лог, на во ди сле де ће:

„Има ју ћи у ви ду да су уче ни ци ма
због ван ред ног ста ња у ду гом пе ри о -
ду би ли ус кра ће ни вр шњач ка ко му -
ни ка ци ја, дру же ње и игра, али и бо -
ра вак у при ро ди, Ми ни стар ство пре -
по ру чу је ор га ни зо ва ње екс кур зи ја и
на ста ве у при ро ди и са ма њим про -
цен том уче ни ка од про пи са ног.”

Пре ма пра вил ни ку Ми ни стар ства,
на ста ва у при ро ди се ина че из во ди
са мо уз прет ход ну пи сме ну са гла сност
нај ма ње 80% ро ди те ља уче ни ка истог
раз ре да, а екс кур зи ја уз са гла сност
нај ма ње 60% ро ди те ља. Све сни

чињени це да су де ца би ла за тво ре на
го то во два ме се ца и да им пу то ва ња и
те ка ко тре ба ју, у Ми ни стар ству су
од лу чи ли да ове про цен те са да оста -
ве по стра ни.

Огром ни гу би ци

Аген ци ја „Пла на турс” са ра ђу је са око
три де сет шко ла у че ти ри ју жно ба нат -
ске оп шти не и је дан је од два нај ве ћа
опе ра те ра за школ ски ту ри зам у Ср -
би ји. Пре про гла ше ња ван ред ног ста -
ња ова аген ци ја је пу тем јав них на -
бав ки до би ла то ли ко пу то ва ња да је
тре ба ло да око 200 ау то бу са пре ве зе
де цу на же ље не де сти на ци је у овом
по лу го ди шту. Ме ђу тим...

– Ка ко са да ства ри сто је, ми ће мо
ре а ли зо ва ти тек око 10 про це на та од
оно га што је та да би ло уго во ре но. На
де сти на ци је ће, од пла ни ра не две сто -
ти не, кре ну ти тек два де се так ау то бу -
са. Би ће ор га ни зо ва на са мо она пу то -
ва ња ко ја су ро ди те љи већ по че ли да
пла ћа ју пре про гла ше ња ван ред ног
ста ња, док од оста лих не ма ни шта бу -
ду ћи да је школ ска го ди на та ко ре ћи
за вр ше на. Из гу би ли смо 90% пу то ва -
ња ове го ди не – ка же Зо ри ца Зу бац.

Ко пре де вој ци...

То, ме ђу тим, ни је је ди ни про блем с
ко јим се ту ри стич ке аген ци је су о ча -
ва ју ових да на.

– Ка да је Ми ни стар ство про све те
да ло зе ле но све тло за ре а ли зо ва ње
ђач ких екс кур зи ја и на ста ве у при -
ро ди, по че ла је пра ва бит ка за сме -
штај. Ове го ди не је, на и ме, Вла да
Ср би је на шем ста нов ни штву из да ла
чак 560.000 ва у че ра за од мор у Ср -
би ји и пре по ру чи ла сви ма да ове го -
ди не ле ту ју у на шој зе мљи. С дру ге
стра не, ми смо до би ли пре по ру ку
да све школ ске екс кур зи је ре а ли зу -
је мо то ком ле та, нај ка сни је до 31.
ав гу ста. Ја сно вам је ка кви су про -
бле ми на ви ди ку: сви ће кре ну ти на
иста ме ста у исто вре ме. Ово ни је
ве ли ка др жа ва, број хо те ла је огра -
ни чен, па са да ва жи она по сло ви ца
– ко пре де вој ци, ње го ва де вој ка. За -
хва љу ју ћи угле ду ко ји на ша аген ци -
ја има, ус пе ли смо да обез бе ди мо
сме штај за на ше гру пе. У су бо ту смо
до би ли до зво лу и за ре а ли за ци ју пу -
то ва ња де це из ПУ „Деч ја ра дост”,
те са да мо ра мо да ви ди мо хо ће мо
ли про на ћи тер мин за сме штај на
Бу ку љи за њих – об ја шња ва Зо ри ца
Зу бац.

При ме њу ју се ме ре

Чим је Ми ни стар ство то до зво ли ло,
кре ну ла је ре а ли за ци ја екс кур зи ја за
ко је је пла ћа ње за по че то пре ван ред -
ног ста ња, па су та ко де ца из ОШ
„Све ти Са ва” 4. ју на от пу то ва ла на
Та ру, а јед на гру па ђа ка из Ба нат -
ског Кар лов ца оти шла је у Вр њач ку
Ба њу. Оче ку је се да на пу то ва ња овог
ме се ца оду и ђа ци из шко ла „Јо ван
Јо ва но вић Змај” и „Ва са Жив ко вић”.
По ред Та ре, Бу ку ље и Вр њач ке Ба -
ње, де ца ће ићи и на Зла ти бор и у
Ива њи цу.

– При др жа ва мо се свих про пи са -
них ме ра без бед но сти. Ми смо пре -
вен тив но 4. ју на на Зла ти бор по сла -
ли ду пло ве ћи ау то бус, иа ко ко ле ге
ка жу да се екс кур зи је нор мал но од -
ви ја ју, јер су де ца ма ње под ло жна ви -
ру су. Спа ко ва ли смо де ци и ку ти ју
ма ски, во за чи су би ли с ма ска ма и
ру ка ви ца ма, дез ин фек ци ја је би ла
оба ве зна на ула зу у во зи ло и обез бе -
ди ли смо и сред ства за дез ин фек ци ју
у ау то бу су. То смо са мо и ни ци ја тив -
но од ра ди ли, јер нам је без бед ност и
ина че на пр вом ме сту, а у овој си ту а -
ци ји по го то во – ис та кла је са го вор -
ни ца „Пан чев ца”.

ДО ЗВО ЉЕ НЕ 
МА ТУР СКЕ ВЕ ЧЕ РИ

У до пи су ко ји је Ми ни стар ство

про све те 28. ма ја до ста ви ло

основ ним и сред њим шко ла ма

на во ди се и да је ма тур ске ве че -

ри до зво ље но ор га ни зо ва ти у

скла ду са за ко ном.

„Про сла ву за вр шет ка основ но -

школ ског обра зо ва ња шко ла мо -

же са ма да при ре ди у сво јим

про сто ри ја ма или у уста но ва ма

из обла сти кул ту ре и спор та, док

је ма ту ре за сред њо школ це мо гу -

ће ор га ни зо ва ти са мо ако по сто ји

са гла сност њи хо вих ро ди те ља”,

на во ди се у до пи су ко ји је пот пи -

сао ми ни стар Мла ден Шар че вић.

Ред ки ше, ред сун ца, ма ло ве тра, по -
не ки пљу сак, не што гр мља ви не, на -
лет олу је, на лет вру ћи не... и че сто све
то у истом да ну: та ко нам ове го ди не
из гле да про ле ће. Са овим на глим про -
ме на ма у тем пе ра ту ри ме ња се и на -
ше ста ње ор га ни зма. Од те го ба ко је
иза зи ва не ста бил но вре ме па ти го то -
во по ло ви на свет ске по пу ла ци је. Чак
и код здра вих љу ди рас по ло же ње за -
ви си ди рект но од вре мен ске прог но -
зе. Ја вља ју се умор, сма ње на кон цен -
тра ци ја, апа ти ја, гла во бо ља, не све сти -
ца, вр то гла ви ца...

Због вре мен ских (не)при ли ка нај -
ви ше тр пе хро нич ни бо ле сни ци са ср -
ча ним и ре у мат ским ком пли ка ци ја -
ма, па ци јен ти с мен тал ним по ре ме -
ћа ји ма, ста ри ји љу ди, осо бе ко је има -
ју бо ле сти ре спи ра тор ног трак та, те
бо ле сни ци ко ји има ју бу бре жне и жуч -
не на па де.

МА РА ПАН ТО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Мој про блем је ко сто бо ља. За нас

ста ри је нај го ре је ка да се ово вре ме

на пра сно ме ња. По ма ло, на рав но, ути -
че и на рас по ло же ње. Ни сам ис цр -
пље на, не го јед но став но тр пим бо ло -
ве. Ка да је вре ме ста бил ни је, не бо ли
ни шта и са мим тим смо ве се ли ји. Ви -
де ће те кад до ђе те у ове го ди не.

ЗДРАВ КО ВА СИ ЛИЋ, пен зи о нер:
– Не сме та ми вре мен ска си ту а ци -

ја, ни ти на ме не ути че. Тем пе ра ту ра
је од лич на. Ја чак и во лим кад је ма ло
ки ша, па је хла до ви на... Не жа лим се.

ГО РАН БЛА ЖЕ ВИЋ, тре нер:
– Све за ви си од чо ве ка до чо ве ка, и

ње го ве пси хе. Ме ни нај ви ше од го ва ра
ка да је ки шо ви то, јер имам алер ги ју.
Про лећ не ири та ци је су ја ко до сад не.
Сме та ми ам бро зи ја, ли па, ско ро све
што цве та. Ка ко ли је тек љу ди ма ко ји
има ју ди ја бе тес, при ти сак... Вре ме је -
сте ло ше, али ме ни при ја ју па да ви не.

ЉИ ЉА РАН ЧЕВ, пен зи о нер ка:
– Ма ло те же се кре ћем. Ма лак са ла

сам. Имам до ста хро нич них те го ба,

мо жда је и то до дат ни раз лог због ко -
јег ми ове ва ри ја ци је сме та ју. Ка да
не ма уче ста лих тем пе ра тур них про -
ме на, бо ље ми је.

ЖЕЉ КО ТЕР ЗИЋ, ре фе рент:
– Вре мен ске про ме не ми не пра ве

здрав стве не про бле ме, али ути чу на
мо је мен тал но ста ње. Ви ше сам мр -
зо во љан. Ваљ да ће се кли ма до ве сти
у ред.

МИЛ КА ЗА РИЋ, по ли ти ко лог:
– На гле про ме не вре мен ских при -

ли ка ути чу пр вен стве но на мо је рас -
по ло же ње. Не ких озбиљ ни јих здрав -
стве них им пли ка ци ја не мам. Од ре -
ђе ним ка те го ри ја ма хро нич них бо ле -
сни ка ни је ла ко: ове осци ла ци је узро -
ку ју ве ли ке те го бе. Ка ко сам слу ша -
ла, са свим је из ве сно да ће ово про -
мен љи во ста ње по тра ја ти до сре ди не
ју на. На дам се ће се он да на по кон
ста би ли зо ва ти и да ће би ти ви ше сун -
ча них да на без па да ви на.

Је ле на Ка та на

Љ. РАНЧЕВГ. БЛАЖЕВИЋ Ж. ТЕРЗИЋ М. ЗАРИЋ

КА КО ВРЕ МЕ УТИ ЧЕ НА ВА ШЕ ЗДРА ВЉЕ?

Сви смо осе тљи ви на ме те о ро ло шке (не)при ли ке

З. ВАСИЛИЋМ. ПАНТОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЂА ЦИ ПУ ТУ ЈУ И КУ ДА

ЕКС КУР ЗИ ЈЕ ОДО БРЕ НЕ, 
ТРА ЈЕ БИТ КА ЗА СМЕ ШТАЈ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди ни”,
због пла ни ра них ра до ва, за пе так, 12.
јун, пла ни ра на су ис кљу че ња стру је у
ви ше на вра та у не ко ли ко де ло ва града.

Нај пре ће, од 8.30 до 10 са ти, без
стру је оста ти део Мо рав ске ули це
од бро ја 10 до бро ја 20, као и Ду нав -
ска ули ца 3, Ули ца Жар ка Зре ња ни -
на од 54 до 70, ЗЗЗЗ мер на ста ни ца
Со да ра, „Си-мар кет” и „Вој во ди на -
пут” у Ули ци Кра ље ви ћа Мар ка б. б.

Од 10.30 до 12 са ти стру је не ће
има ти ста нов ни ци До си те је ве 13 и
15, Зет ске 2, Сав ске 2 и де ла Ули це
Ге ор ги ја Ди ми тро ва од Жар ка Зре -
ња ни на до ау то-пе ри о ни це „Сјај” (не -
пар на стра на), као и де ла До си те је ве
ули це од 1 до 11 и од 2 до 14-а.
Истог да на од 12.30 до 14 са ти без
на па ја ња елек трич ном енер ги јом
оста ће Пан чев ци ко ји жи ве у Сав -
ској ули ци од бро ја 4 до бро ја 16.

У по не де љак, 15. ју на, од 8 до 9.30,
стру је не ће има ти Ма ке дон ска ули -
ца, део Ба чван ске од Ма ке дон ске до
Ја дран ске, део Ја дран ске и део Вој -
во ђан ске ули це; од 9 до 10.45 Вла -
син ска ули ца, а од 10 до 12 Спорт -
ски цен тар „Мла дост”.

Истог да на, од 11.30 до 14.30, ис -
кљу че ња су пла ни ра на за део Ули це
Све то за ра Ми ле ти ћа од Ди ми три ја
Ту цо ви ћа до Му че нич ке и за не пар -
ну стра ну Ули це Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа, али са мо од бро ја 9 до бро ја
15. У по не де љак од 12.30 до 14 са ти
стру је не ће би ти у де лу Ма ке дон ске
ули це до ула за у Спортски цен тар и
у це лој Kрајиш кој ули ци.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на.

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

Без стру је ви ше де ло ва Пан че ва

Пан че вач ка је зе ра

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Про на ћи сло бо дан пар кинг у Пан -
че ву пра ва је умет ност. Бес плат ним
ме сти ма мо гу се на да ти са мо они
што су ро ђе ни под срећ ном зве здом.
До ду ше, на гра тис пар че дра го це -
ног про сто ра мо гу ра чу на ти и вла -
сни ци че тво ро точ ка ша ко ји су спрем -
ни да се опро ба ју у но вој вер зи ји
ига ра без гра ни ца са са свим ино ва -

тив ним и си ту а ци ји при ла го ђе ним
ди сци пли на ма: во зи – пар ки рај –
пли вај. За пли вач ки сег мент уоп ште
не мо ра те да иде те чак до Та ми ша:
на ли цу ме ста има мо ова при род но-
ве штач ка је зе ра. На ста ла су, ка ко
им и име ка же, ме ша ви ном при род -
них фак то ра у ви ду ки ше и људ ског
ути ца ја.

Рад не је ди ни це Јав ног
ко му нал ног пред у зе ћа
„Хи ги је на” – „Чи ста чи”
и „Од но ше ње от па да”, у
пе ри о ду од 1. до 26. ју -
на, од 7 до 15 са ти, спро -
во де ак ци ју са ку пља ња и
од но ше ња ка ба стог от -
па да. То зна чи да је вре -
ме да при пре ми те све
оно че га же ли те да се
ота ра си те: ста ри на ме -
штај, бе лу тех ни ку, ам -
ба ла жу, ау то-ли ма ри ју,
гу ме, ба штен ско сме ће и
сав дру ги от пад из у зев
гра ђе вин ског шу та. Део гра да чи -
ста чи су већ об и шли то ком про те -
клих де се так да на, а ево ко је ули це
и објек ти су у пла ну за на ред ни пе -
ри од.

У по не де љак и уто рак 15. и 16. ју -
на ка ба сти от пад од но си ће се из
Стар че ва: пр вог да на су у пла ну До -
њи крај и Шу ми це, а дру гог Гор њи
крај и Рад нич ко на се ље.

У сре ду и че твр так 17. и 18. ју на
на ре ду је на се ље Вој ло ви ца. У сре ду
ће „Хи ги је на” по се ти ти ули це: 7. ју -
ла, Јан ка Чме ли ка, До бро во љач ку,
Гро бљан ску, Бо рач ку, Пољ ску и на -
се ље То по ла, а у че твр так: Спољ но -
стар че вач ку, Ја но ши ко ву, Све то за ра
Мар ко ви ћа, Шан до ра Пе те фи ја, Брат -
ства –је дин ства и основ не шко ле
„Брат ство –је дин ство” и „Бра ца Пе -

тр ов”. У пе так 19. ју на по но во ће се
ра ди ти по по зи ву гра ђа на и оби ла -
зи ти те рен пре ђен од 15. до 18. ју на.

До ло во је у пла ну за по не де љак и
уто рак 22. и 23. јун: пр ви и дру ги
ре јон чи сти ће се у по не де љак, а тре -
ћи и че твр ти у уто рак. У сре ду 24.
ју на чи ста чи ће оби ћи на се ља
Стрели ште и Ста ри Та миш и основ -
не шко ле „Ми ка Ан тић” и „Бра ца
Петр ов”.

На кра ју, у че твр так и пе так 25. и
26. ју на рад ни ци „Хи ги је не” ће ра -
ди ти по по зи ву и оби ла зи ти све ло -
ка ци је ко је су об у хва ће не овом ак -
ци јом. За сва по треб на оба ве ште ња
у ве зи са од но ше њем ка ба стог сме -
ћа гра ђа ни се мо гу ин фор ми са ти пу -
тем те ле фо на 327-000 и 310-203,
рад ним да ни ма од 7 до 15 са ти.

По ком рас по ре ду се 
од но си ка ба сти от пад?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Пред ста вље но 117
нових сор ти пше ни це

Ко ри сне иде је и у
обла сти за шти те усева

Два пут го ди шње По љо при вред -
но-са ве то дав на слу жба Ин сти -
тут „Та миш” ор га ни зу је до га -
ђај под на зи вом „Дан по ља”.

Је дан од њих упри ли чен је у
сре ду, 10. ју на, на оглед ном по -
љу по ме ну те ин сти ту ци је, а об -
у хва тио је ис тра жи ва ња у обла -
сти уз го ја стр них жи та и уља не
ре пи це, као и за шти те би ља.

Увек лак ше уз по моћ стру ке

Том при ли ком оку пи ли су се
број ни струч ња ци, пред став ни -
ци се мен ских и хе миј ских ку -
ћа и, на рав но, про из во ђа чи,
због ко јих је ма ни фе ста ци ја и
осми шље на. Кон цепт ску па ба -
зи ран је на оби ла ску сор ти и
хи бри да по љо при вред них усе -
ва, ка да про из во ђа чи мо гу, на
ли цу ме ста и у истим усло ви -
ма, и ви зу ел но да уо че раз ли ке
из ме ђу по је ди них ге но ти по ва.
Свр ха све га то га је да лак ше
од лу че шта би би ло до бро ода -
бра ти за на ред ну се зо ну.

„Дан по ља” отво ри ла је ди -
рек тор ка Ин сти ту та „Та миш”
Зо ри ца Ре пац, ко ја је по здра ви -
ла пред став ни ке ре пу блич ке и
по кра јин ске вла де, као и дру ге

зва ни це, а на по чет ку је ис та -
кла да по љо при вред ни ке ни ове
го ди не ни је пра ти ло до бро време.

– Кли мат ске про ме не су еви -
дент не и си гур но ће по но во
узе ти не ки да нак. Су ша је ду го
тра ја ла, па је он да до шла ки -
ша, па град и дру ге не по го де.
Али са да сва ко у сво јој обла -
сти мо ра да да до при нос ка ко
би смо те по сле ди це што ви ше
убла жи ли и за хва љу ју ћи стру -
ци и ин сти ту ци ја ма ко је је пра -
те на да мо се да спрем но че ка -
мо и ову про из вод ну го ди ну –
ка же ди рек тор ка.

Ру ко во ди лац са ве то дав ног сек -
то ра те фир ме Ма ја Су ди мац
на гла си ла је да је ср це ин ститута

– оглед но по ље, на ко јем су ис -
пи ти ва ња на за сту пље ним сор -
та ма оба вље на под истим агро -
тех но ло шким усло ви ма.

– Све оно што се та мо ра ди,
што ће би ти пу бли ко ва но кроз
бил те не на кра ју го ди не и пре -
зен то ва но на зим ским пре да -
ва њи ма, мо же се ви де ти на ли -
цу ме ста. Јер, са мо ран ги ра ње
по при но су ни је за до во ља ва ју -
ће уко ли ко се не зна ју и дру ги
па ра ме три ква ли те та, а и те ка -
ко ва жни су и ви зу ел ни ути сак
и оце на усе ва у са мој ве ге та ци -
ји. По ред на ших струч ња ка, ту
су би ли и пред став ни ци се мен -
ских и хе миј ских ку ћа, увек рас -
по ло же ни да од го во ре на ра зна
пи та ња – на во ди Ма ја Су ди мац.

Оглед но по ље је дин стве но
у зе мљи

Oкупљени су нај пре об и шли
огле де стр них жи та, на ко ји ма
су мо гли да ви де 117 но вих сор -
ти и хи бри да. Та мо им је до ма -
ћин био Бог дан Га ра ле јић, струч -
ни са рад ник за ра тар ство, ко ји
им је скре нуо па жњу да су, за
раз ли ку од прет ход них го ди на,
мно ги од тих при ме ра ка још
увек зе ле ни, па је овог пу та би -
ло мо гу ће ви де ти и не ке дру ге
ка рак те ри сти ке, као, на при мер,
ка кав је клас или лист за ста ви -
чар или ка ква им је бо ја.

На кон то га, за ступ ни ци се -
мен ских ку ћа пред ста ви ли су
но ве ра не, сред ње ра не и ка -

сне, па чак и дво се зон ске сор -
те пше ни це. Ме ђу њи ма је би -
ло оних ко је су то ле рант ни је
на бо ле сти и екс трем не усло -
ве; оних с ве ћим са др жа јем
про те и на, вла жно шћу глу те на,
ге нет ском от пор но шћу...

Пред ста вље не су и но ве сор -
те дру гих кул ту ра, као што су
је чам, раж, овас и три ти ка ле,
сит но зр не жи та ри це на ста ле
укр шта њем пше ни це и ра жи.

Ру ко во ди лац по ме ну тог
оглед ног по ља, Не над Жив ко -
вић, ис та као је да је ово је ди ни
ло ка ли тет у зе мљи на ко јем је
за сту пље ност се мен ских фир -
ми (и сор ти) у то ли ком бро ју,
од но сно ту су све ко је су тре -
нут но на тр жи шту

– Кроз огле де пра ће ња сор ти
пше ни це у по гле ду мно гих па -
ра ме та ра, као што су кла са ње,
осе тљи вост на при су ство бо ле -
сти, от пор ност и, ка сни је, ме ре -
ње при но са, пру жа мо услу гу ком -
па ни ја ма, док исто вре ме но спро -
во ди мо и ис тра жи ва ња, а та ко и
учи мо, али и при вре ђу је мо. На
да на шњи дан при ка зу је мо шта
смо све ура ди ли од ок то бра до
ју на и на јед ном ме сту на ши па -
о ри мо гу да ви де то ли ке сор те у
ис тој агро тех ни ци, уз исто ђу -
бре ње. Има ли смо и 2.500 ми -
кро о гле да на пар це ла ма ве ли -
чи на од пет до де сет ква дра та,
на ко ји ма ми за јед но с ком па -
ни ја ма ис тра жу је мо нај но ви је
сор те – ис ти че Жив ко вић.
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Свако у својој области мора дати допринос како бисмо
што више ублажили последице временских непогода.

Зорица Репац, 
директорка Института „Тамиш”

ТРА ДИ ЦИ О НА ЛАН СКУП У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ИН СТИ ТУ ТА „ТА МИШ”

„ДАН ПО ЉА” КАО ИС ПО МОЋ
ПРОИЗВО ЂА ЧИ МА

ПРЕ ЗЕН ТО ВА НИ И НО ВИ ПРЕ ПА РА ТИ

„Дан по ља” под ра зу ме вао је

и при каз хер би цид них огле -

да ка да је реч о за шти ти со -

је, ше ћер не ре пе, сун цо кре -

та и ку ку ру за, у ве зи с ко јим

Ма ја Су ди мац, за ду же на за

ову област, ка же да су би ле

за сту пље не го то во све до -

ступ не ак тив не ма те ри је,

као и оне ком би на ци је ко је

ће тек за жи ве ти на тр жи шту.

– Као ве о ма ва жан, на гла -

ша вам оглед на ше ћер ној ре -

пи, чи ји ће ре зул та ти би ти од

ве ли ког зна ча ја за на ше про -

из во ђа че, бу ду ћи да упра во

код те кул ту ре до ла зи до уки -

да ња од ре ђе них ак тив них

ма те ри ја с ли сте ода бра них,

па се мо ра ју на ћи аде кват на

ре ше ња за су зби ја ње ко ро ва

на за до во ља ва ју ћем ни воу.

Ре ци мо, „од ла зе ћи” пре па -

ра ти на ба зи де сме ди фа на

мо гу би ти за ме ње ни ак тив -

ним ма те ри ја ма на ба зи ме -

ти ра ма. По ред са мог из бо ра

пре па ра та, бит ни су и вре ме

њи хо ве при ме не, као и ко ли -

чи не, што смо утвр ди ли кроз

огле де – на во ди за по сле на у

Ин сти ту ту „Та миш”.

Ду го че ка но по кре та ње му зе ја
у ко јем ће се на ла зи ти по став -
ка „Стар че во кроз ве ко ве” за -
ка за но је за сле де ћи че твр так,
18. јун, на стар че вач ком Тр гу
нео ли та.

За ту при ли ку Ме сна за јед -
ни ца и дру ге ло кал не ин сти ту -
ци је спре ми ле су бо гат са др -
жај, а он ће стар то ва ти прак -
тич но већ од 10 са ти, ка да ће

број ни кре а тив ци пред ста ви ти
сво је ру ко тво ри не на лет њем
ба за ру.

Удар ни до га ђај би ће отва ра -
ње по ме ну тог му зе ја у 14 са ти.
Та да ће број не зва ни це мо ћи
да ви де шта све чи ни по став ку
ко ја об у хва та епо хе од нео ли -
та, по ко јем је ово ме сто пре -
по зна тљи во, па до пе ри о да Ба -
нат ске вој не гра ни це.

Про грам ће, истим по во дом
и на истом ме сту, би ти на ста -
вљен од 18 са ти, на сту пом деч -
јег фол клор ног ан сам бла
Културно-уметничког друштва
„Нео лит”, да би три са та ка -
сни је по чео 12. „Екс-Ју рок
фест”, ка да ће хи то ве чу ве не
гру пе „Би је ло дуг ме” пе ва ти
њен ле ген дар ни во кал Ален
Исла мо вић.

У СТАР ЧЕ ВУ, СЛЕ ДЕ ЋЕГ ЧЕ ТВРТ КА

Отва ра ње му зе ја уз Але на Исла мо ви ћа

Сме тли ште на из ла зу из Омо -
љи це, не да ле ко од пре ле пог
во до то ка По ња ви ца, то јест
на пу ту ка Ива но ву, ду го је
бо ло очи гра ђа ни ма тих места.

Ипак, омо љич ко ко му нал -
но пред у зе ће не дав но је про -
на шло на чин да, уз по моћ
Гра да Пан че ва, упри сто ји ову
се о ску де по ни ју, ко јом го ди -
на ма га зду је.

Ди рек тор ка те фир ме Ма -
ри ја на Гли го рић Илић на во -
ди да су оба вље ни ра до ви на
чи шће њу ула за и гор њег де ла
сме тли шта.

– Кра јем про шлог ме се ца
из бри са ли смо ру жну сли ку
са Ива нач ког пу та. До са да -
шњи из глед ула за на омо љич -
ку де по ни ју по сле ди ца је ло -
ших на ви ка гра ђа на Омо љице,

па и жи те ља су сед них се ла,
ко ји сво је сме ће до во зе и не -
хај но из ру чу ју до са мог пу та.
По ред очи шће ног ула за и гор -
њег де ла, у то ку је и са на ци ја
са мог сме тли шта, чи ји се за -
вр ше так оче ку је до кра ја го -
ди не. Иа ко смо већ ви ше пу -
та пре ко дру штве них мре жа
апе ло ва ли на све љу де ко ји
ту да про ла зе, и овом при ли -
ком их мо ли мо да не ба ца ју
сме ће на ула зу у омо љич ко
сме тли ште – по ру чу је Ма ри -
ја на Гли го рић Илић.

Ба нат ски Бре сто вац: По на -
ло гу Ме сне за јед ни це по ста -
вље на су укра сна жи ча на сло -
ва (на зив ме ста) пу ње на ка -
ме ним об лу ци ма. При кра ју
су ра до ви на згра ди До ма пен -
зи о не ра, као и у хо лу До ма
кул ту ре. У то ку су гра ђе вин -
ски ра до ви на вр ти ћу, а оче -
ку је се по че так уре ђе ња фа -
са де на објек ту фуд бал ског
клу ба. ЈКП „Зе ле ни ло” ко си
тра ву у Пар ку при ро де По -
ња ви ца, док рад ни ци ЈКП-а
„Ком брест” уско ро за по чи њу
сад њу цве ћа у цен тру се ла.

Ба нат ско Но во Се ло: Се о ска
сла ва Ду хо ви обе ле же на је
број ним про гра ми ма ко ји су
одр жа ни од су бо те до по не -
дељ ка, 6–8. ју на. Бес при зор -
ни из гред ни ци уни шти ли су
тек по ста вље ну сак си ју с цве -
ћем у цен тру се ла.

До ло во: За по че ти су ра до ви
на уре ђе њу тр га у Ули ци Ми -
те Ву ко са вље ва, по зна тог и као
Учи тељ ски парк. Удру же ње
пен зи о не ра, у са рад њи с Ме -
сном за јед ни цом, ор га ни зо ва -
ће у сре ду, 17. ју на, бес пла тан
јед но днев ни из лет до Чар да -
ка, а обез бе ђе ни су и ру чак и
му зи ка. Би ће упри ли че на и
бес плат на во жња бро дом на
ре ла ци ји Пан че во –Бе о град.
При ја ве за ове екс кур зи је мо -
гу ће су сва ког рад ног да на у
про сто ри ја ма удру же ња, од 10
до 12 са ти, а пред ност има ју
чла но ви. По сто ји осно ва на
сум ња да је не дав но В. С. фи -
зич ки на пао ди рек тор ку ЈКП-
а „До ло ви” Ми ља ну Ца ран, на -
кон че га је она за др жа на у
пан че вач кој бол ни ци.

Гло гоњ: Ко му нал но пред у зе -
ће у то ку не де ље пот пи са ће
уго вор за ас фал ти ра ње де ла
Школ ске ули це, а би ће по -
ста вље но и јед но деч је еко-
игра ли ште на из ле ти шту Ске -
ла, као и но ве спра ве на по -
сто је ћем игра ли шту у пар ку.

Ива но во: По ста вље ни су сту -
бо ви и ра све та та мо где до -
сад ни су по сто ја ли – у ули ца -
ма  Ри бар ској, На сип ској, Пе -
те фи Шан до ра... По ста вље но

је деч је игра ли ште на углу
ули ца До же Ђер ђа и Гро бљан -
ске. Све ча но отва ра ње но во -
са гра ђе ног вр ти ћа у Ули ци
Пе те фи Шан до ра би ће упри -
ли че но у по не де љак, 15. ју на,
од 12 са ти, ка да ће би ти из -
ве ден при го дан про грам.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це на из ле ти шту Ске ла
по ста вљен је те рен за од бој ку
на пе ску, офар ба но је еко-
игра ли ште, по са ђе не су ту је,
очи шће не стр њи ке, по ко ше -
на је тра ве и бе то ни ра ни су
сту бо ви. Ура ђе на је пе шач ка
ста за од ста ре ам бу лан те до
До ма кул ту ре.

Ка ча ре во: По ста вље но је де -
сет бан де ра за ра све ту у де лу
Ули це  4. ок то бра до атар ског
пу та за СРЦ „Је зе ро”, као и
деч је игра ли ште на по чет ку
Пр во мај ске ули це, а би ће мон -
ти ра но још пет. У то ку су ра -
до ви на ре кон струк ци ји До ма
пен зи о не ра и Ло вач ког до ма.

Омо љи ца: Ра све ту је до би ла
Би хаћ ка ули ца, а у Про ле тер -
ској су ста ре бан де ре за ме ње -
не но вим. И те рен на спорт -
ском цен тру до би ће осве тљење.

Стар че во: Уре ђе ње деч јих
игра ли шта на ста вље но је по -
прав ком жи ча не огра де у Ле -
њи но вој, Иве Ан дри ћа и Но -
во сад ској ули ци. Но ви тер -
ми ни за од но ше ње ка ба стог
от па да су по не де љак 15. јун
(Шу ми це и До њи крај) и уто -
рак 16. јун (Рад нич ко на се ље
и Гор њи крај). Ком шиј ско дру -
же ње и по прав ка деч јег игра -
ли шта у Рит ској ули ци упри -
ли че ни су у ор га ни за ци ји Ме -
сне за јед ни це. Ас фал ти ран је
угао ули ца Лет ње и Бо ри са
Ки дри ча. Ва тро га сна бри га -
да је бр зо ре а го ва ла и уга си -
ла по жар у Ци гла ни.

Месне актуелности

КРЕ НУ ЛО УРЕ ЂЕ ЊЕ ОМО ЉИЧ КЕ ДЕ ПО НИ ЈЕ

Не ба цај те сме ће би ло где!

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

На пред ња ци 21. ју на
мал те не са ми из ла зе
на из бо ре за ме сне
вла сти

Ово го ди шње ре дов не из бо ре за
чла но ве са ве та ме сних за јед -
ни ца, ко ји ће би ти одр жа ни у
не де љу 21. ју на, још 18. ма ја
рас пи сао је пред сед ник Скуп -
шти не гра да Пан че ва.

А ка да је реч о на се ље ним
ме сти ма, гла са ће се у шест од
укуп но де вет: у Бре стов цу, Гло -
го њу и Ива но ву би ће би ра но
по де вет чла но ва, а гра ђа ни Ба -
нат ског Но вог Се ла, Ка ча ре ва
и Стар че ва има ће по пет на е -
сто ро пред став ни ка. У пре о ста -
ла три се ла (До ло во, Ја бу ка и
Омо љи ца) из бо ри су ор га ни зо -

ва ни про те кле го ди не, па ће
њи хо ви ме шта ни по ме ну тог да -
на мо ћи да за о кру жу ју са мо
оне ко ји се бу ду на шли на ли -
сти ћи ма за На род ну и По кра -
јин ску скуп шти ну.

При ја вљи ва ње кан ди да та је
за вр ше но 5. ју на, а тре ба ло је
да ли ста кан ди да та бу де утвр -
ђе на у вре ме ка да се ак ту ел ни
број „Пан чев ца” већ на ла зио у
штампи.

У ме ђу вре ме ну, ни је зго рег
под се ти ти ка ко су из гле да ли
од ла зе ћи са зи ви та да још увек
ме сних скуп шти на (пре око го -
ди ну да на вра ћен им је ста ри
на зив – са ве ти).

Ка рак те ри стич но за из бо ре
2016. го ди не би ло је, као ни -
кад до та да од на стан ка ви -
ше стра нач ја, то што је јед на

ор га ни за ци ја то ли ко до ми ни -
ра ла. На и ме, на пред ња ци су
убе дљи во три јум фо ва ли, за -
бе ле жив ши у пет ме ста по бе -
де нат по ло вич ном ве ћи ном,
а у два (Бре сто вац и Ива но -
во) осво ји ли су чак и мак си -
ма лан број сто ли ца – по де -
вет. У Но вом Се лу и Гло го њу
опо зи ци ја је узе ла по три ман -
да та, а у Ка ча ре ву – два. Је -
ди но је у нај мно го људ ни јем
пан че вач ком на се ље ном ме -
сту по бе дио не ко дру ги – „По -
крет Стар чево”, али је, ипак,
ње го вим ка сни јим ин те гри са -
њем у СНС, нај моћ ни ја срп -
ска стран ка и ту фак тич ки
пре у зе ла власт.

Ина че, у че ти ри ме ста пред -
сед ник је оста јао на тој по зи -
ци ји за све вре ме тра ја ња

сазива. Та ко је Но во Се ло у
пу ном ман да ту во дио Не дељ -
ко То пић, Ива но во – Јо шка
Ду дуј, Ка ча ре во – Бран ко Бо -
кун, а Стар че во – Аца Ди ми -
трић. До про ме не је до шло у
Бре стов цу, где је Са ву Ђу ри ћа
за ме нио Дра ган Ми ри чић, док
је у Гло го њу, уме сто др Ми ре -
ле Пе тро вић, пред сед ник
постао њен за ме ник Слав ко
Јо ва нов ски.

А ка ква ће си ту а ци ја би ти
на кон ових из бо ра, зна ће се
нај ка сни је већ 22. ју на.

Сва је при ли ка да не би тре -
ба ло да до ђе до озбиљ ни јих
про ме на бу ду ћи да ће, ка ко
ства ри сто је, у тр ку за по зи ци -
је у овом нај ни жем ор га ну вла -
сти са мо јед на по ста ва – Срп -
ска на пред на стран ка.

ЗА ВР ШЕ НО КАН ДИ ДО ВА ЊЕ ЗА БУ ДУ ЋЕ СА ВЕ ТЕ У ШЕСТ МЕ СТА

Тек је дан озби љан так мац у тр ци

Важни и визуелни утисак и оцена усева у вегетацији

Цео програм на
Тргу неолита
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Еми ли ја Шим шић, 

ап сол вент ки ња жур на ли сти ке

ФИЛМ: Под „све жим” ути -
ском из дво ји ла бих ово го ди -
шњи филм „Плат фор ма”,
шпан ски на уч но фан та стич ни
три лер, ре ди те ља Гар де ла Г.
Уру ти је. Кроз мра чан и не -
ми ло ср дан ам би јент, ак те ри
и њи хо ва кон вер за ци ја вас на -
во де да, као гле да о ци, по ста -
не те и са у че сни ци у раз от -
кри ва њу су шти не и ре ше ња
овог „вер ти кал ног ла ви рин -
та”. Иа ко те жак за гле да ње,
филм екс пли цит ним и агре -
сив ним сце на ма отва ра пре -
и спи ти ва ње ег зи стен ци је, про -
блем са вре ме ног ка пи та ли -
зма, ап сурд де мо кра ти је и мо -
рал них ди ле ма. Пре гршт за -
блу да и емо ци ја, очај, по хле -
па и пат ња, на во де вас на
разми шља ње и спо зна ју на
шта је чо век спре ман, во ђен
стра шћу и жуд њом за жи во -
том. Гле да о цу је пре пу штен
ин ди ви ду ал ни до жи вљај сим -
бо ли ке са ме плат фор ме.
КЊИ ГА: „Од рав њи ва ње” Ника
Су зе ни са је не кон вен ци о нал -
на кре а ци ја у фор ми стри па,
ко ја на за ни мљив и друга чи -
ји на чин гра фич ком умет но -
шћу при ка зу је по ло жај
друштва, као и по сле ди це тех -
но ло шког ци ви ли за циј ског

разво ја. Во де ћи се на у ком, па
и фи ло зо фи јом, књи жев но -
шћу и умет но шћу, Ник је ус -
пео да без мно го ре чи – све
ка же. Не ју ре ћи у фик ци ју за -
рад за о би ла же ња ствар но сти,
то пло пре по ру чу јем ово, за
ме не, ре мек-де ло, ко је вам,
као и пред ло же ни филм, омо -
гу ћа ва да пер цеп ци јом са ми
иза ђе те из окви ра ко је за пра -
во (не) ви ди те.

МУ ЗИ КА: Ал бум „Tuur
mang Welten”, као и исто и ме -
на оми ље на ну ме ра је оно што
у по след ње вре ме „вр тим” на
сво јој плеј ли сти. Реч је о са -
вре ме ном не мач ком ком по -
зи то ру и пи ја ни сти Ни кла су
Паш бур гу, ко ји ства ра му зи -
ку спа ја ју ћи ви ше жан ро ва.
Ње го ва му зи ка је ис кљу чи во
ин стру мен тал на, без ре чи. И
ову ка те го ри ју би рам и пре -
по ру чу јем, као сло бо ду пре -
пу шта ња емо ци ја ма, ко је „бар
из ну тра” че сто ви ше го во ре.

Од рав њи ва ње

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

За вод за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре осно ван је  1995. го ди -
не, али од 1978. го ди не ра ди
као је ди ни ца за шти те при На -
род ном му зе ју Пан че во, што је
без ма ло по ла ве ка за шти те не -
по крет ног кул тур ног на сле ђа.
Над ле жност За во да је за шти та
сто два де сет че ти ри утвр ђе на
не по крет на кул тур на до бра и
пре ко че тр де сет до ба ра под
прет ход ном за шти том на те -
ри то ри ји ју жног Ба на та. О овој
уста но ви кул ту ре раз го ва ра ли
смо са в. д. ди рек то ром Гро -
зда ном Ми лен ков.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта све спа да у
спо ме ни ке кул ту ре?

ГРО ЗДА НА МИ ЛЕН КОВ: Не -
по крет на кул тур на до бра се раз -
ли ку ју по вр сти и по ка те го ри -
ји. Та ко има мо по де лу на про -
стор не кул тур но-исто риј ске це -
ли не у окви ру ко јих се на ла зе
ста ра је згра гра да Пан че ва, Бе -
ле Цр кве и Ба нат ског Но вог
Се ла или де ло ви на се ља с по -
себ ним вред но сти ма, за тим спо -
ме ни ке кул ту ре као по је ди нач -
не објек те, ар хе о ло шке ло ка -
ли те те и зна ме ни та ме ста по -
пут Спо мен-ком плек са Стра -
ти ште. Про шле го ди не смо
сред стви ма Ми ни стар ства кул -
ту ре, у окви ру про јек та ди ги -
та ли за ци је на шег на сле ђа, ре -
ди зај ни ра ли сајт и омо гу ћи ли
до ступ ност ба зе по да та ка, па
пре по ру чу јем за ин те ре со ва ним
чи та о ци ма да по гле да ју и бо -
ље упо зна ју наш ре ги он.

l Ко ји су нај ста ри ји спо ме -
ни ци кул ту ре на те ри то ри ји
јужног Ба на та? Ко ји су нај о -
ри ги нал ни ји, а ко ји нај ре ђи?

– Из дво ји ти по је ди на не по -
крет на кул тур на до бра ни је
нима ло лак за да так и у том
сми слу нај ви ше по ма же упра -
во њи хо ва ка те го ри за ци ја на
ве ли ки и из у зе тан зна чај, што
не сум њи во го во ри о то ме да се
из два ја ју од дру гих по ау тен -
тич но сти и ори ги нал но сти. Ма -
на стир Ме сић, Вла ди чан ски
двор у Вр шцу, ру мун ска пра -
во слав на цр ква у Уз ди ну, зна -
ме ни то ме сто Ме мо ри јал ни
ком плекс „Ми хај ло Пу пин” у
Идво ру,  Пре о бра жен ска цр -
ква, ма на стир Вој ло ви ца, Жи -
до вар и чу ве но ар хе о ло шко на -
ла зи ште из пе ри о да нео ли та
Стар че во –град има ју из у зе тан
зна чај. Ста ро град ско је згро
Пан че ва са два де сет пет по себ -
но на ве де них обје ка та и ре ци -
мо згра да На род ног му зе ја –
Ма ги стра та, све ти о ни ци на
ушћу Та ми ша у Ду нав, На род -
на (Вај фер то ва) пи ва ра и Ус -
пен ска цр ква ис ти чу се по ве -
ли ком зна ча ју.

l Шта све под ра зу ме ва
процес за шти те спо ме ни ка
кул ту ре?

– Про цес за шти те спо ме ни -
ка кул ту ре на пр вом ме сту под -
ра зу ме ва прав ну за шти ту, ко ја
се од но си  на из да ва ње прав -
них ака та о усло ви ма и ме рама
тех нич ке за шти те, са гла сно сти

на тех нич ку до ку мен та ци ју, ми -
шље ња и оста лих ака та за из -
во ђе ње ра до ва. Наш по сао је
из ра да тех нич ке до ку мен та ци -
је  о не по крет ним кул тур ним
до бри ма и рад на пре вен тив -
ној за шти ти, кон зер ва ци ји, ре -
ста у ра ци ји и оста лим ком би -
но ва ним ме то да ма. Про цес за -
шти те има за циљ очу ва ње свих
спо ме нич ких свој ста ва, што
под ра зу ме ва ау тен тич ност и
до ку мен тар ност.

l Под ва шом над ле жно шћу
су и ар хе о ло шка на ла зи шта.
Где их има на овој те ри то ри ји
и на ко ји ма се тре нут но ра де
ис ко пи не? Да ли са ра ђу је те и с
Му зе јом на овим про јек ти ма?

– На ша те ри то ри ја је ве о ма
бо га та ар хе о ло шким на сле -
ђем, али се због ком плек сно -
сти по ступ ка под за шти том
др жа ве на ла зи ма ли број ар -
хе о ло шких ло ка ли те та. У свет -
ској ли те ра ту ри по зна ти су
ар хе о ло шки ло ка ли те ти ју -
жног Ба на та по епо ним ним
ло ка ли те ти ма пра и сто риј ских
кул ту ра (стар че вач ка кул ту ра,
ва тин ска кул ту ра) и је дин стве -
ним по крет ним на ла зи ма (Ду -
пљај ска коли ца, жи до вар ска
оста ва сре бр ног на ки та, ке ра -
мич ке по су де ва тин ске кул ту -
ре из Омо љи це). Број не ин ве -
сти ци је из раз ли чи тих сек то -
ра ко је се ре а ли зу ју на на шој
те ри то ри ји отва ра ју нам ту мо -
гућ ност буду ћи да ар хе о ло -
шко пра ће ње ра до ва и за штит -
на ар хе о ло шка ис ко па ва ња

пред ста вља ју њи хо ве за кон ске
оба ве зе. На ла зи мо се на са -
мом по чет ку по сло ва ко ји под -
ра зу ме ва ју те рен ску про спек -
ци ју Ве тро пар ка Ба нат, а на
је сен и ар хе о ло шка ис ко па ва -
ња оста та ка твр ђа ве гра да
Ковин.

l Ко ли ко ге не рал но има те
са рад њу с дру гим уста но ва ма
кул ту ре и у ком об ли ку?

– За вод као уста но ва кул ту -
ре оства ру је са рад њу пре све га
с му зе ји ма, ар хи ви ма, дру гим
за во ди ма, Ар хе о ло шким ин -
сти ту том и Фи ло зоф ским фа -
кул те том у Бе о гра ду кроз ком -
пле мен тар не про јек те ко ји за
циљ има ју за шти ту кул тур ног
на сле ђа, ис тра жи ва ња и пре -
зен та ци ју пу тем из ло жби, мул -
ти ме ди јал них про је ка та и из -
да ва штва. За вод не гу је ду го го -
ди шњу са рад њу са они ма ко ји
нам пру жа ју струч ну по моћ
при ли ком зна чај них ис тра жи -
вач ких ра до ва на по љу ар хе о -
ло ги је. С дру ге стра не За вод
са ра ђу је с ве о ма ши ро ким кру -
гом ко ри сни ка и за ин те ре со -
ва них стра на јер је ди рект но
укљу чен у про це се ко ји се ти -
чу про стор ног пла ни ра ња и гра -
ђе вин ског сек то ра.

l Ко ли ко су на ши су гра ђа -
ни упу ће ни у ваш рад и да ли
се рас пи ту ју о спо ме ни ци ма
култу ре?

– Ко му ни ка ци ја са су гра ђа -
ни ма је ди рект на и отво ре на,
мо је ко ле ге има ју мно го по -
сла на овом по љу и тру ди мо

се да сву сво ју струч ност и зна -
ње ста ви мо на рас по ла га ње
сви ма ко ји за тим има ју по -
тре бу или ин те ре со ва ње. Сва -
ка ко да је по треб но не пре ста -
но по бољ ша ва ти ко му ни ка ци -
ју, еду ко ва ти де цу и мла де и
ра ди ти на пред ста вља њу За -
во да у окви ру на ших мо гућ -
но сти и ка па ци те та. Ко ри сти -
мо сва ку при ли ку за са рад њу
и уче шће у ма ни фе ста ци ја ма,
про јек ти ма и про гра ми ма по -
пут сту дент ске лет ње прак се
где мла де струч ња ке упо зна -
је мо с на шом де лат но шћу.

l Про шле не де ље сте за по -
че ли из ве сне ак тив но сти. О че -
му се ра ди?

– Про шле не де ље нас је об -
ра до ва ла вест да су одо бре на
сред ства Ми ни стар ства кул ту -
ре за про је кат „Из ра да пред -
ло га од лу ка са пра те ћом до -
ку мен та ци јом за утвр ђи ва ње
не по крет них кул тур них до ба -
ра на те ри то ри ји jужног Ба на -
та” у из но су од 1.200.000 ди -
на ра. Про јект ни тим укљу чу је
ве ли ки број за по сле них и циљ
нам је да објек те ко ји са да
ужи ва ју прет ход ну за шти ту
утвр ди мо за не по крет на кул -
тур на до бра и за јед ну тре ћи -
ну по ве ћа мо број за шти ће них
обје ка та. Упра во су об ја вље ни
ре зул та ти кон кур са из обла -
сти не по крет ног кул тур ног на -
сле ђа По кра јин ског се кре та -
ри ја та за кул ту ру и наш ис -
тра жи вач ки про је кат „Жи вот
у Ба нат ској вој ној гра ни ци: 3.
фа за – ис тра жи ва ње вој них,
при вред них и по љо при вред -
них обје ка та” по др жан је из -
но сом од 150.000 ди на ра.

l На ко јим про јек ти ма тре -
нут но ра ди те и шта све има те
у пла ну?

– Из бу џе та Гра да Пан че ва
одво је на су зна чај на сред ства
за де лат ност За во да. Што се
ти че из да вач ке де лат но сти За -
во да, об ја ви ће мо књи гу о Еван -
ге ли стич кој цр кви у Пан че ву,
а Ба нат ско Но во Се ло до би ће
пу бли ка ци ју ко ја се ба ви кул -
тур ним иден ти те том у кон тек -
сту кул тур ног на сле ђа, што је
че твр та књи га о на се ље ним ме -
сти ма гра да Пан че ва. У пла ну
су ис тра жи ва ње, за шти та и
утвр ђи ва ње ста рог је згра До -
ло ва за про стор ну кул тур но-
-исто риј ску це ли ну ко ја се из -
два ја ау тен тич ним и вред ним
гра ди тељ ским на сле ђем. Ушли
смо у за вр шну фа зу кон зер ва -
тор ско-ре ста у ра тор ских ра до -
ва на са на ци ји и ре ста у ра ци ји
фа са де и де ко ра тив не пла сти -
ке на зво ни ку Пре о бра жен ске
цр кве, на кон че га пред сто ји
из ра да про јек та за фа са ду цр -
кве с па са ре лом. Град је ове
го ди не из бу џе та из дво јио
1.000.000 ди на ра за из ра ду про -
јек та, што ће нам омо гу ћи ти
да спрем но до че ка мо кон кур -
се у 2021. го ди ни и обез бе ди -
мо сред ства за на ста вак ра до -
ва на са мој цркви.

Мир ја на Ма рић

О ЗА ВО ДУ ЗА ЗА ШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ У ПАН ЧЕ ВУ

ОЧУ ВА ЊЕ НЕ ПО КРЕТ НОГ 
КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

Да ни про те Ва се
У су бо ту и не де љу, 13. и 14.
ју на, у Све то у спен ском хра му
у Пан че ву би ће одр жа ни
тради ци о нал ни „Да ни про те
Ва се”.

У су бо ту у 20 са ти у пор ти
хра ма би ће упри ли че но ли те -
рар но-му зич ко ве че. О про ти
Ва си ће го во ри ти Де јан Бо снић,
а о пу бли ка ци ји и о три ода -
бра не лич но сти из књи ге „Ку -
ће и љу ди” Гро зда на Ми лен -
ков и Ни ко ла Вла јић. У му зич -
ком про гра му уче ству ју Са ња
Чу ка но вић (со пран), Ми ља на
Са мар џић (со пран), Ма ри ја на

Га вра но вић (кла вир) и Ан дреј
Ми тев ски (ви о ли на), уз кла -
вир ске са рад ни ке Ану Ми ла -
то вић и Ми о ну Бар бул, као и
Пан че вач ко срп ско цр кве но пе -
вач ко дру штво.

У не де љу од 9.30 у Све то у -
спен ском хра му би ће одр жа на
све та ли тур ги ја с по ме ном про -
ти Ва си Жив ко ви ћу.

По кро ви те љи ма ни фе ста ци -
је су Град Пан че во и Срп ска
пра во слав на цр кве на оп шти -
на Пан че во Цен тар, а ор га ни -
за тор је Пан че вач ко му зич ко
дру штво.

Културни телекс
ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА УРО ША ОГРИ ЗО ВИ ЋА

Сен ти мен ти
У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа у че твр так, 11.
ју на, у 19 са ти, би ће отво ре на
из ло жба ке ра ми ке и цр те жа
Уро ша Огри зо ви ћа, под на -
зи вом „Сен ти мен ти”.

„Сен ти мен ти су окре ну ти
про шло сти. Ве зу ју нас за про -
жи вље но. Спа са ва ју од ма гле
за бо ра ва. Чи не жи вим оно че -
га ви ше не ма. Но во по сто ја -
ње за вр ше них до га ђа ја и зби -
ва ња по чи ње сна жно. А он да,
схва та мо да је жи вот, про и -
за шао из сен ти ме на та, кр хак

и вар љив. Што ви ше ра сте,
све ви ше се та њи. Коп ни од
ви си не. На кра ју оста не тек
по не ка сјај на, пла ти на ста тач -
ка, као на зна ка не че га што је
не ка да бли ста ло. Оста ци ста -
рог сја ја ко ји се га се. Али, без
ње, без ма кар ма ју шне коп че
са про шлим, не би смо би ли
це ли. Иде ја овог про јек та је -
сте осврт на већ про жи вље -
но. Осврт на про шлост ко ја
се за др жа ва у на шем се ћа њу
бле до, не по у зда но, по пут сен -
ти мен та. Сход но то ме, ра дио
сам се ри ју пор це лан ских

скулп ту ра, па ноа и цр те жа,
ко ји пред ста вља ју лич на осе -
ћа ња и уну тра шње су ко бе.
Под ло ге окер, беж и бе лих
ни јан си се пре пли ћу, док цр -
на и си ва, си ло ви тим на но -
си ма, по ве зу ју цр те же и скулп -
ту ре, као вид глав ног мо ти ва.
Не до ста так и пра зни на по је -
ди них ра до ва, ко је се огле да -
ју у бе ли ни, и не до стат ку гла -
зу ре или цр те жа, за ме не озна -
ча ва ју сце не из про шло сти,
дав но за бо ра вље не и не по се -
ћи ва не. Сен ти мен ти са би ра -

ју и по ве зу ју де ли ће на -
шег би ћа”, ка же ау тор.

Урош Огри зо вић је ро -
ђен 1995. го ди не у Бе о -
гра ду. За вр шио је Гим на -
зи ју „Урош Пре дић” у
Пан че ву, а 2019. го ди не
и Фа кул тет при ме ње них
умет но сти, од сек за ке ра -
ми ку, у кла си про фе со ра
Ми ро љу ба Дра ми ћа ни на,
Иго ра Ми ли ће ви ћа и до -
цен та Ла не Ти кве ше. До -
бит ник је дру гог ме ста на
кон кур су за мла де умет -
ни ке Вој во ди не Цен тра за
та лен те „Ми хај ло Пу пин”
(2015). Уче сник је груп -
них из ло жби „Пан че во,
град о ко ме са њам” (2016),
„Умет ност за џу до” у Кул -
тур ном цен тру Ра ко ви ца

(2017), „Фор мАрт” у га ле ри ји
„Пе так” (2017). Ви ше го ди шњи
је уче сник ма ни фе ста ци је
„Ноћ му зе ја” (2017, 2018). До -
бит ник је на гра де „Иван Та -
ба ко вић” за оства ре ње у обла -
сти ке ра ми ке.

Пр ву са мо стал ну из ло жбу,
под на зи вом „Сен ти мен ти”,
имао је у ма ју 2020. го ди не у
га ле ри ји „Ста ра ка пе та ни ја”.
Тре нут но је на ма стер-сту -
ди ја ма на Фа кул те ту при ме -
ње них умет но сти, од сек за
ке ра ми ку.

Из ло жба тра је до 28. ју на.
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ВО ЛЕ АН ТИ КВИ ТЕ ТЕ

ЛЕ ПО ТА СТА РИХ МАЈ СТО РИ ЈА
Не по сто је ре чи ко је би об ја сни ле
људ ску за ди вље ност пред ства ри ма
на пра вље ним у вре ме ни ма пре овог
на шег, ка да ма ши не мо гу да про из -
ве ду све што ум за ми сли. Са мо ру ке
ства ра ле су ко ма де на ме шта ја – умет -
нич ка де ла ко ја тра ју и ви ше сто ти на
го ди на.

Исто ри ја умет но сти

Пе тар Пу тић (71) про фе си о нал ни је
сли кар ко ји се уса вр ша вао на Ли ков -
ној ака де ми ји у Бе о гра ду, и у Љу бља -
ни и Франк фур ту. Пре ко три де сет го -
ди на се ба ви са ку пља њем и про да јом
ан ти кви те та, али и ре ста у ра ци јом.

– Пр ви пред мет ко ји сам ку пио би -
ла је пе пе ља ра, а на шао сам је у не кој
ан ти квар ни ци у Не мач кој, где сам
жи вео три на ест го ди на. Ко шта ла је
око сто ма ра ка, али сам осе тио да је
ње на вред ност мно го ве ћа. И та ко је
све кре ну ло – при ча он.

Ње го ва љу бав пре ма ан ти кви те ти -
ма уско је по ве за на са умет нич ким
скло но сти ма. Во ли исто ри ју умет но -
сти и упу ћен је у њу, и ни кад ни је би -
ло по тре бе да не ко га пи та за са вет у
овој обла сти, јер зна ви ше од мно гих
по зна ва ла ца ан ти кви те та.

– Ка да сам се вра тио из Не мач ке,
отво рио сам пр ву ста ри нар ни цу у Пан -
че ву. От ку пљи вао сам и про да вао ста -
ре пред ме те. Љу ди су до но си ли до ста
за ни мљи вих ства ри. Јед ном је чо век
ушао са шо ља ма и тра жио за њих пет -
сто ма ра ка, а ја сам му у за ме ну по -
ну дио но ви ви део-ри кор дер, ко ји је
ко штао ду пло ви ше, али сам знао да
је њи хо ва вред ност да ле ко ве ћа – то
су би ле шо ље од пор це ла на „мај сен”.

Ка сни је је по чео и да ре ста у ри ра
ан ти кви те те. До бро је по зна вао ма те -
ри ја ле ко ји се у то ме ко ри сте, и ка ко
би тре ба ло да ау тен тич ни ко ма ди из -
гле да ју. У ре ста у ра ци ји му је до ста
по ма га ла и су пру га.

– Био сам са вет ник мно ги ма ка да
су же ле ли да ку пе ан ти кви тет. Не ки
су би ли све сни ко ли ко вре ди оно што
про да ју, али по не ка да ни су има ли ни
пред ста ву шта има ју у сво јим ку ћа ма
– при ча Пе тар.

Нај ви ше је ку по вао по Ба на ту, у
вој во ђан ским гра до ви ма и у Те ми -
шва ру, а по не кад се због јед ног ко ма -
да ишло у Ру му ни ју. Пре ин тер не та
ни је би ло ла ко ви де ти ка ко пред мет
из гле да, али су на осно ву де таљ них
опи са про це њи ва ли вре ди ли се упу -
шта ти у ту аван ту ру или не.

– Бит но је да знаш и шта да пи таш,
а мно ги то не зна ју. На при мер, на -
ме штај сти ла би дер ма јер имао је свој
на чин са ста вља ња, ни је би ло ек се ра.
И та кав тра је и пре ко две ста го ди на.
Пор це лан је био то ли ко ве што осли -
ка ван ру ком да не ко не мо же ни сли -
ку на плат ну та кву да на пра ви. Ста -
кло ко је је пра ви ла ру мун ска фа бри -
ка „Га ле” би ло је ве о ма це ње но, цен -
ти ме тар је ко штао 1.000 ма ра ка. Оно
је рет ко јер те шко мо же да се очу ва
ду го, али са да по сто ји до ста јеф ти -
них ко пи ја – об ја шња ва.

Пе тар је од у век во лео ста ри на ме -
штај и до ста ко ма да кра си ње гов дом.
Уз ове пред ме те, од ко јих сва ки за се -
бе има ду гу исто ри ју, на зи до ви ма сто -
је сли ке, ње го вом ру ком осли ка не.

– Нај ве ћи иза зов је од у век био да
ће те на ћи не што што ни ко до са да
ни је ус пео и да то от ку пи те из пр ве
ру ке – за кљу чу је он.

Ко лек ци ја за по што ва ње

Дра ган Ми лен ко вић (59) је дан је од
нај о збиљ ни јих ко лек ци о на ра ан ти -
кви те та у на шој зе мљи. За вр шио је

Еко ном ски фа кул тет и гра ђе вин ски
је пред у зи мач, али је увек га јио ве ли -
ку љу бав пре ма умет но сти и ста рим
пред ме ти ма. У сво јој ко лек ци ји има
око две ста ан ти кви те та, а кроз ње го -
ве ру ке је про шло пре ко пет сто.

– Већ два де сет го ди на се ба вим ко -
лек ци о нар ством и имам озбиљ ну збир -
ку на ме шта ја, ко ја је јед ном при ли -
ком би ла и пред ста вље на на ве ли кој
из ло жби у На род ном му зе ју у Пан че -
ву. У пи та њу је углав ном на ме штај
пра вљен руч но од 1800. до 1850. го -
ди не, а ја сам се од лу чио за тај пе ри -
од јер сам схва тио да је не мо гу ће об -
у хва ти ти све епо хе. Тај на ме штај је
по те као с те ри то ри је где је би ла Ау -
стро у гар ска, а стил се на зи ва би дер -
ма јер. У пи та њу је европ ски стил ко ји
се у сва кој др жа ви ра дио дру га чи ји
на чин – при ча Дра ган.

По зна ти мај сто ри би дер ма је ра из -
гу би ли су се сре ди ном 19. ве ка, а по -
сле њих је по че ло ме ша ње сти ло ва,
због че га је вред ност овог на ме шта ја
опа ла. Ми лен ко вић, по ред на ме шта -
ја, у сво јој ко лек ци ји има и до ста са -
то ва, ра мо ва, свећ ња ка…

– О ан ти кви те ти ма сам до ста на у -
чио од Пе тра Пу ти ћа, а по се ћи вао
сам и сај мо ве и та мо ску пљао зна ње.
Ме не то про ду хо вљу је. Ова кав на ме -
штај при па да обла сти при ме ње не
умет но сти и ве о ма је леп осе ћај ка да
про стор опре ми те пра вим ко ма ди ма.
Сма трам да на овај на чин ја не гу јем
тра ди ци ју јед ног вре ме на – при ча
Дра ган.

Пред ме ти из ње го ве ко лек ци је мо -
гу се на ћи и на ин тер нет сај ту. Не ки
су на про да ју, али Дра ган ка же да се
те шко од ри че оно га што му је дра го.
То чи ни је ди но ка да на ђе пред мет бо -
љи од оног ко ји има.

– Је дан од нај дра жих пред ме та ко -
ји имам је ро ло-се кре тер са ори ги -
нал ним пот пи сом из 1835. го ди не.
Та кав при ме рак је ве о ма ре дак – ка -
же он.

Дух и кул ту ра

Зла тан Сив чев (41) по за ни ма њу је
прав ник, али се са ку пља њем ан ти -
кви те та и ре ста у ра ци јом ба ви већ ско -
ро два де сет го ди на. 

– Ме не је од у век за ни ма ла исто ри -
ја, а ста ри пред ме ти су део ње. Во лим
ка да до ђем до не ког вред ног ко ма да,
по себ но ако је на стао на овим про сто -
ри ма, и ка да иза тог ан ти кви те та сто -
ји не ка при ча. За ни мљив је исто риј -
ски пе ри од Срп ског вој вод ства, ка да
се наш на род укло пио у мо дер не кул -
тур не то ко ве Евро пе, али се, у скла ду
са све то са вљем, бо рио за сво ју сло -
бо ду. На во ди ме да раз ми шљам
о свим оним љу ди ма ко ји су
се бо ри ли за нас као на род,
да и да нас по сто јимо и

опста не мо... Ни сам ве зан за је дан од -
ре ђен стил. Је ди но што пре фе ри рам
је на ме штај ко ји је ра ђен ов де по узо -
ру на не мач ке мај сто ре. То су вр хун -
ски ко ма ди, од ко јих су не ки ура ђе ни
за и ста ма е страл но – при ча он.

Ка же да је проф. др Де јан Ме да ко -
вић, ко ји се ба вио исто ри јом умет но -
сти, на кон по се та углед них по ро ди ца
у на шем гра ду за вре ме ра та, опи си -
вао на ме штај ко ји се на ла зио у њи хо -
вим ку ћа ма: ви три не, сли ке, лу сте ре,
по ко ји ма је мо гао да се стек не ути сак
ка ква је би ла кул ту ра жи вље -
ња и ста но ва ња у то вре ме. 

– Да нас је то де гра ди ра но.
Мно ги ко ји и има ју ан ти кви -
те те, не зна ју шта по се ду ју, ко
је био мај стор и ка ко је то
пра вље но, ко ли ко је су ше но
др во, ка ко је сла ган фур нир...

Зла тан ка же да ова кви ко -
ма ди на ме шта ја, кад се зна -
лач ки об но ве, мо гу да тра ју
још две ста го ди на. Он је пр во
по чео да ре ста у ри ра пред ме -
те ко је је хтео да за др жи.

– Као по сао то је не ис пла -
ти во. Ду го се ра ди, по сао је
те жак и, да би га ра дио ка ко
тре ба, мо раш истин ски то да
во лиш. Ра ни је сам ре ста у ра -
ци је ра дио че шће, а са да са -
мо по по тре би. Нај ви ше вре -
ме на оде на по ли ту ру. По -
треб на је ве ли ка кон цен тра -
ци ја да се не би на пра ви ле
грешке – об ја шња ва.

Он по зна је сва ки сег мент
об но ве ста рих пред ме та, осим
ју ве лир ског, ко ји ра ди ње гов
са рад ник Иван Несторо вић.

– Рад са ан ти кви те ти ма ме
опу шта. Вра ћам се у про шлост.

Во лим да вра тим не што у
пр во бит но ста ње. Што
си бли же ори ги на лу, ре ста у ра -
ци ја је успе шни ја. Кад не што
за вр шим, не знам да ли ми се
ви ше сви ђа тај ко мад или рад

ко ји сам уло жио. Је ди но не вре -
ди сре ђи ва ти оно што је тру ло.

То мо же да се по пра ви, али не мо -
же да тра је ду го – при ча он.

На ра дост чла но ва по ро ди це, ко ји
га пот пу но по др жа ва ју у овом хо би ју,
ње гов дом је опре мљен стил ским на -
ме шта јем.

Мај стор свог за на та

Жељ ко Тра и лов (35) ба ви се два де сет
го ди на ре ста у ра ци јом на ме шта ја. Са
ше сна ест го ди на слу чај но је упо знао
љу де ко ји су би ли у том по слу и по -
чео да са ра ђу је с њи ма. Учио је по ла -
ко и стр пљи во и по сле че ти ри и по
го ди не осме лио се да се сам упу сти у
овај по сао.

– У по чет ку је би ло те шко, јер се
ве ћи на ма те ри ја ла ко ји се ко ри сти за
ре ста у ра ци ју на ба вља у ино стран ству.
Ме ђу тим, с вре ме ном сам се сна шао
и бр зо сам са мо пу тем пре по ру ка сте -
као до ста му ште ри ја – при ча Жељ ко.

Ис пр ва је ра дио кла сич не ко ма де
ста ре око сто го ди на из пе ри о да алт
дојч, нео ба рок, а ка сни је су му у ру ке
сти за ли и мно го ста ри ји пред ме ти.
Нај ста ри је су би ле две сто ли це на ко -
ји ма је пи са ло да су из 1357. го ди не.

– За ре ста у ра ци ју тре ба до ста вре -
ме на. При пре ма тра је ду го, за тим по -
ли ти ра ње, а ка да се све за вр ши, на -
ме штај мо ра да сто ји још ме сец да на
код ме не, да бих ви део да ли ће се де -
си ти не ка про ме на јер је не кад др во
ста ро и по сто-две ста го ди на, па од
то га у ка квом је ста њу би ло, где је чу -
ва но, да ли је би ло вла ге, за ви си ка ко
ће се по на ша ти... – об ја шња ва.

Че сто су му кли јен ти и љу ди из ино -
стран ства ко ји ма се због це не ис пла -
ти да ов де ре ста у ри ра ју сво је ан ти -
кви те те. На осно ву до са да шњег ис ку -

ства бр зо мо же да про це ни из ког пе -
ри о да је не ки ко мад на ме шта ја, да ли
је ори ги нал или са мо ве о ма до бра ко -
пи ја. Ка же и да су не ке ко пи је то ли ко
до бре да, тек кад поч не да ра ди, мо же
да се уста но ви да ни су ори ги нал...

– Пр во де таљ но пре гле дам ко мад,

па уста но вим оквир ну це ну. Уко ли ко
се до го во ри мо, пр во се ра ди за шти та
на цр во то чи ну, а на кон то га по чи ње
ре ста у ра ци ја. Гле да се да ли се по ди -
гао фур нир, да ли фа ли не ки ду бо рез,
а он да се ги ту је, ле пи, укла па... Во лим
да што ви ше де ло ва, уко ли ко је мо гу -
ће, са чу вам у ау тен тич ном ста њу. По -
сле сле ди шмир гла ње, ла ки ра ње ше -
ла ком, ако је по треб но бај цо ва ње (фар -
ба ње) и на кра ју по ли ту ра. То је нај -
зах тев ни ји део по сла и за то је по треб -
но до ста ис ку ства да не би до шло до
оште ће ња – об ја шња ва.

Нај че шће је рестаурираo кре ден це
и ко мо де, а нај ве ћи иза зов му је да
сре ди ко мад на ме шта ја од ко јег су
сви пре ње га ди гли ру ке.

– Де ша ва се да ан ти кви те те ко је
ни ко не же ли да ре ста у ри ра, ја са
успе хом об но вим – ка же скром но.

Мир ја на Ма рић

Пе тар Пу тић

Жељ ко Тра и лов

Драган Миленковић

Зла тан Сив чев

ЗА ЉУ БИ ТЕ ЉЕ ОЛОВ КЕ 
И ПА ПИ РА

Шко ла цр та ња
на отво ре ном

По сле три
ме се ца па -
у зе Шко ла
цр та ња До -
ма омла -
ди не на -
ста вља рад
9. ју на.

П р  в и
пут у окви -
ру шко ле
по чи ње и
о с н о в  н и
курс цр та -
ња за де цу од два на ест до пет на ест
го ди на. Ча со ви ће се ре а ли зо ва ти у
дво ри шту До ма омла ди не Пан че -
во, утор ком, сре дом и че тврт ком од
14 до 16 са ти. Шко ла је бес плат на,
а Дом омла ди не је обез бе дио и сав
ма те ри јал нео п хо дан за рад. Про -
грам во ди ака дем ски сли кар Зо ран
Де ра нић.

При ја ве тре ба сла ти на имејл do-
pancevo@gmail.com или ин бокс
„Феј сбук” стра ни це. Број ме ста је
огра ни чен.

Ста ри ји по ла зни ци ће ра ди ти у
стан дард ним тер ми ни ма од 17 до
20 са ти.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли с
ким би сте во ле ли да за вр ши те.
Књи ге из „Ла гу не” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Са же ном бих во лео да за вр -
шим у кре ве ту, а с та штом – да за -
вр шим јед ном за сваг да.” 063/3232...

„Во ле ла бих да за вр шим с ди јета -
ма, ио на ко не ма ју свр хе.” 064/1212...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 17. ју на, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „На шта вас асо ци ра из раз тај -
ни жи вот?”, 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 следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Књи га от кри ва
све што сте же -
ле ли да зна те о
пла не та ма, њи -
хо вим са те ли -
ти ма, оста лим
не бе ским те -
лима у бли зи -
ни и на шем ме -
сту у Сун че вом
си сте му.

По де ље на у
ше сна ест по гла вља, књи га сту ди о -
зно обра зла же све оно до че га је
астро но ми ја сти гла у свом ис тра -
жи ва њу, па та ко упо зна је мо Мер -
кур ко ји је ту чен, сти дљив и екс -
цен три чан. Ве не ра је ру жно ли це
ис под ле пог ве ла. Ју пи тер је твр -
дог ср ца, а Са турн – го спо дар пр -
сте но ва. Ка да пла не те и њи хо ве са -
те ли те са гле да мо из ду же вре мен -
ске пер спек ти ве, они има ју уз бу -
дљив жи вот, пун зби ва ња. Је сте ли
зна ли да Са тур нов ме сец Ти тан мо -
же да се по ди чи је зе ри ма теч ног
ме та на, окру же ним ви со ким бр ди -
ма и до ли на ма, истим она квим као
на на шој пла не ти пре не го што ће
се крх ки жи вот раз ви ти на њој?
Или да је нај ве ћи вул кан на Мар су
сто ти ну пу та ве ћи од нај ве ћег вул -
ка на на Зе мљи, а да је нај ве ћи ка -
њон на Мар су де сет пу та ду бљи од
Ве ли ког ка њо на, и да Марс ни је
од у век био цр вен?

На кра ју књи ге на ла зи се и хро -
но ло шка та бли ца са свим бит ним
до га ђа ји ма и за слу жним на уч ни -
ци ма ко ји су ис тра жи ва ли Сун чев
си стем, што све за ин те ре со ва не мо -
же да под стак не да до дат но про -
ши ре сво је зна ње.

Тај ни жи вот
пла не та

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ПРОДАЈЕМ рено клио 2,

2008. 1.5 дизел, 24.4000

км, 3 врата, повољно.

063/737-44-41. (СМС)

ПРОДАЈЕМ ТАМ 75 Т 3 Б,

1983. годиште, прешао

69.000 км, исправан, очу-

ван, нерегистрован. Тел.

061/283-77-79. (291885)

ФОРД ескорт продајем

дизел, 1.8, регистрован,

повољно. 060/051-45-32,

Раде. (291932)

ГОЛФ 2, турбодизел, изу-

зетан, задња серија, реги-

строван до краја 2020.

Тел. 064/123-63-65.

(291936)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
комбиновани већи, замр-
зивач, вертикални, веш-
машину, може неисправно
уз доплату. 064/129-73-60.
(292033)

ПРОДАЈЕМ ситроен ксара

pi cas so 2.0. 063/224-528.

(291948)

РЕНО меган 1.9 ДЦИ,

2001, караван, серво, кли-

ма, одличан, власник.

064/142-55-93. (292072)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,

фул опрема, петора врата,

шест брзина. 064/130-36-

02. (292064)

АСТРА Г, 1.7, 2001, пето-

ра врата, фул опрема.

064/587-50-24. (292064)

КЛИО 1.2, 2002, троје вра-

та, регистрован. 064/587-

50-24. (292064)

ПУНТО 2, 1.2, 2002, петора

врата, клима, регистрован.

064/130-36-02. (292064)

ОПЕЛ агила 1.0, 2002. ре-

гистрован годину; рено

меган 1.5 ДЦИ, 2005, ре-

гистрован годину.

063/712-34-11. (292112)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

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

991. (291663)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

70 до 2.000 евра. Стање

небитно. 063/165-83-75.

(292106)

КУПУЈЕМ возила од 70 до

1.500 евра, стање небитно.

062/193-36-05. (292106)

ПРОДАЈЕМ мотокултива-

тор ИМТ 507, дизел, са

свим прикључцима.

064/341-76-80. (292121)

ПРОДАЈЕМ јариће може

и заклани, доносим кући.

Тел. 617-336. (291742)

ВИШЊЕ, уберите сами

или наручите на 064/073-

74-24. (291793)

ПОВОЉНО продајем ма-

шину за производњу па-

пирних џакова. Тел.

064/424-95-10. (291830)

ПРОДАЈЕМ половни фри-

жидер 170 л, цена 2.000.

Тел. 318-214. 

ПРОДАЈЕМ стони струг

proc con 300 мм. Повољно.

062/471-565. (291906)

ПРОДАЈЕМ једнобраздни

плуг ИМТ, двобраздни плуг

0лт, дворедни шпартач са

бацачима ђубрива ИМТ,

растуривач ђубрива ИМТ,

прекрупач победа ХС.

061/283-77-79. (291885)

ПРОДАЈЕМ половни фри-

жидер игнис исправан,

5.000. Тел. 064/873-88-11.

(291961)

ВЕШ-МАШИНА, комбино-

вани шпорет, комбинова-

ни фрижидер, инвалидска

колица, телевизор.

063/861-82-66. (292005)

КУТИЈЕ од банана на про-

дају. Тел. 063/490-537.

(291965)

КАЗАН за ракију, лоши-

шта, табарке, луле, дна,

мешачи. 331-586,

063/805-74-60. (291972)

ПОТРЕБНА продавачица у

пекари. 062/404-144.

(292034)

ПОТРЕБНЕ раднице у пе-

кари. 062/821-47-70.

(292034)

ПОЛИЦЕ за књиге, фотеља

мојца, кауч, судопера с

висећим, столице.

063/861-82-66. (292005)

ПРОДАЈЕМ електричну

машину за млевење меса.

063/154-93-91. (291992)

ПРВОКЛАСНИ прасићи и

јагањци, свиње, могућност

клања. 060/037-11-96,

064/290-50-29. (292041)

ПРОДАЈА новог намешта-

ја: столице од 1.600, сто-

лови од 4.500, лежајеви од

15.300. 060/600-14-52.

(292053)

ПРАСАД за приплод, чи-

сти дански ландрас.

060/311-29-64. (292112)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000 динара,

нова. 371-568, 063/773-

45-97. (292045)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, плинске боце, перје,

гвожђе, бакар, месинг.

066/900-79-04. (291910)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

замрзиваче, фрижидере,

веш-машине, телевизоре,

долазим на адресу.

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

11-47 (292020)

КУПУЈЕМО значке, орде-

ње, медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (291983)

КУПУЈЕМО старе веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче, поправљам исте.

060/521-93-40. (292049)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, олово, веш-маши-

не, замрзиваче, телевизо-

ре, долазим. 061/321-77-

93. (292141)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, акумулаторе,

веш-машине, замрзиваче,

фрижидере, телевизоре.

061/206-26-24. (292141)

КУПУЈЕМО секундарну си-

ровину, веш-машине, за-

мрзиваче, шпорете, гво-

жђе, све остало долазим.

061/322-04-94. (292141)

ПРОДАЈЕМ четири и по

ланца грађевинског земљи-

шта, северна зона, преко

пута „Секиног салаша”.

062/102-89-16. (291823)

ПРОДАЈЕ се грађевинско
земљиште, струја, вода,
канализација, делимично
под воћем, објекти, 1.000
евра ар. Земљиште се на-
лази на Новосељанском
путу или Минела 2. Моб.
062/120-50-19. (292111)

НА ПРОДАЈУ 10 ари пла-
ца. 065/83-73-65 и
064/364-83-18 (СМС)

НА ПРОДАЈУ плац на Ку-
дељарцу 28 ари градско
грађевинско земљиште,
750 евра за 1 ар. 064/256-
61-64. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 064/473-10-
72. (291335

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
са пратећим објектима у
Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (291342)

ПРОДАЈЕМ нову кућу 9 х
12, завршни радови, нова
Миса, власништво.
064/221-36-12. (291909)

ПРОДАЈЕМ земљу у омо-
љачком првом пољу.
061/305-05-09. (292026)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. 064/178-
85-36. (292006

ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,
22.000, Јабучки пут 30
ари, 25.000. (188), Una -
Dal li, 064/255-87-50.
(292008)

ПРОДАЈЕМ два плаца на
Стрелишту. Тел. 064/493-
01-76. (291996)

ПРОДАЈЕМ плац Долово,
16 ари, Леле Рибара.
061/654-50-08. (292113)

СТАРЧЕВО, 14 ари, кућа
са локалом, 44.000; Војло-
вица, 19 ари, две куће,
90.000. „Јанковић”, 348-
025. (292078)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву,

130 квм, цена по договору.

064/510-67-81. (291990)

БАВАНИШТАНАЦ, викен-

дица, 30 ари, до асвалта,

трофазна, бунар, воће.

064/493-00-47. (292040)

ГОРЊИ град, Карађорђе-

ва, кућа за рушење, плац

5.3 ара, 53.000. „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(292070)

КУЋА на продају у Омољи-

ци. 013/618-625. (292080)

ПРОДАЈЕМ викендицу на

јабучком путу близу Al me -

xa, на плацу од 8 ари.

064/499-13-04. (292090)

КУЋА, Омољица, 80 квм, 7

ари, легализована, 1/1,

помоћни објекти. 064/961-

00-70. (292084)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,
111 квм, укњижена, вла-
сник. 065/258-87-77.
(292087)

ОБЈЕКАТ у изградњи, 200
квм, гаража, струја, вода,
Омољица. 064/260-05-34.
(291944)

ПЛАЦЕВИ, градско грађе-
винско, власник, дозвоље-
на градња. 064/212-52-52.
(292101)

ПЛАЦ, песак, 57 ари, вода,
одличан.  „Милка М”, (67),
063/744-28-66. (292136)

НА ПРОДАЈУ кућа 100
квм, етажно грејање, Со-
дара. 065/341-64-90.
(292132)

НОВА кућа на продају,
јефтино, са објектима, оп-
штина Алибунар, 13 ари.
063/180-22-26. >(292139)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис
или инвеститоре, 619 квм,
9.6 ара, 170.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(292129)

КУЋА, Миса, ПР + ПК +
гаражирана, 222 квм, оза-
коњено, 40.000. „Милка
М”, (67), 063/744-28-66.
(292136)

плац, Новосељански , 13
ари, ограђен, 20.000; Ми-
са, 6 ари, 11.000.  „Милка
М”, (67), 063/744-28-66.
(292136)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

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 КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

Прегледе обавља 

др Предраг Вујић 
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
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ:
СЕДИМЕНТАЦИЈА + CRP Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕР ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4
Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP
+ GGT Цена: 750 динара

АКЦИЈE ОД 11. ДО 24. ЈУНА



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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Pančevo, Ružina 14

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.

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(2/292019)

ОМОЉИЦА, строги цен-
тар, продајем једноипосо-
бан стан, укњижен, 1/1,
064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 061/382-
88-88. (291664)

СТАН на продају, на Стре-
лишту, 33 квм. 060/036-
23-29. (291604)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, трећи спрат, две
терасе, лифт, ТА, могућ-
ност ЦГ, 70.000, договор.
Звати после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (291904)

КОТЕЖ 2, двособан стан
са косинама, V спрат, 52
квм, 35.000. Агенција „Те-
сла некретнине”. (238),
064/668-89-15. (291928)

ЈЕДНОСОБАН, центар, са-
лонски, 20.000 евра. Може
канцеларија, 24 квм. „Ди-
ва”, 064/246-05-71. (292029)

ЦЕНТАР, једнособан стан,
поткровље, 32 квм, 23.000.
Агенција „Тесла некретни-
не”. (238), 064/668-89-15.
(291928)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, 36 + 3 квм,
два лифта, ЦГ, 4/10 спра-
това или мењам за већи.
Власник. Контакт 064/837-
96-75, 064/893-98-32, зва-
ти после 17 сати. (291943)

ПРОДАЈЕМ једносоабн
стан, Содара. Тел.
060/313-87-86. л(291949)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, Ко-
теж, полусутерен, 36 квм,
23.000 евра. (470), „Дива”.
064/246-05-71. (292029)

ЦЕНТАР, једноипособан,
21.000. (188), „Una Dal li”,
064/25587-50. (292008)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,
ЦГ, леп распоред, 49.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (292007)

СТРЕЛИШТЕ, 39 квм, ЦГ,
ВПР, сређен, 27.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (292007)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у центру. Тел.
064/303-35-46. (292000)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, 35 квм, II, ТА, 20.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(292070

СОДАРА, двоипособан, 74
квм, XI, ЦГ, усељив,
47.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (292070)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 117
квм, новија зграда у бли-
зини Авив парка. 063/159-
99-62. (292052)

МИСА, 15, 46 + 15,
26.500; Тесла, дворишно,
34, 12.000. „Јанковић”,
348-025. (292078)

ПРОДАЈЕМ стан у Ковачи-
ци. 062/172-53-25. (292083)

ТЕСЛА, двособан, ЦГ, VI,
није задњи, одлична згра-
да, 38.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (292097)

НОВА МИСА, једнособан,

ВПР, 37 квм, ТА, 20.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (2921149

ПРОДАЈЕМ станове 36

квм, у центру Панчева, ле-

гализовано, власник.

063/184-10-57. (292093)

ПРОДАЈЕМ сређен једнои-

пособан стан. Тел.

064/088-48-90. (292131)

ПРОДАЈЕМ двособан ком-

форан стан. 066/352-710.

(292131)

ПРОДАЈЕМ стан у центру

града, код Нове поште,

Карађорђева 2-а, ком-

плетно реновиран, 70 квм,

седми спрат, цена по до-

говору. (292133)

НА ПРОДАЈУ стан 68 квм,

ТА, I спрат, Содара.

065/341-64-90. (292132)

КОТЕЖ, једнособан, полу-

сутерен, 35 квм, ЦГ,

20.000.  „Милка М”, (67),

063/744-28-66. (292136)

КОТЕЖ, прелеп, једноипо-

собан, ЦГ, 34 квм, сређен,

23.500. „Милка М”, (67),

063/744-28-66. (292136)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама.

„Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (292070)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама, ис-

плата одмах. „Трем 01”,

063/836-23-83. (292008)

КУПУЈЕМ станове за рено-

вирање, агенција (238),

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (291928)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (292111)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,

потребни станови, куће,

све локације, брза реали-

зација. (67), 063/744-28-

66. (292136)

ИЗДАЈЕМ на дуже једнои-
пособан нов стан у Глого-
њу са терасом, фунциона-
лан, посебан објекат у
прелепом окружењу, све
одвојено паркинг приступ,
асфалтни пут. 063/106-05-
47. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, делимично нам-
штен.Тел. 063/823-48-29
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у центру.
063/313- 005, 062/978-34-
26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ на дуже једнои-
пособан нов стан у Глого-
њу полунамештен са тера-
сом, посебан објекат, све
одвојено 063/106-05-47
(СМС)

НАМЕШТЕН стан, 40 квм,
код Црне мачке, 7. јули,
предност студенти.
061/149-27-22. (291547)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли од
48 квм, телефон 064/366-
59-63. (291652)

ИЗДАЈЕМ стан на старој
Миси, са двориштем, не-
намештен, Војвођанска 97.
061/321-70-83. (291697)

ИЗДАЈЕ се једнособан стан,

45 квм, апартман. Налази

се близу центра града, Со-

дара, Стан је комплетно

реновиран и опремљен но-

вим намештајем, са кухи-

њом, две собе. Контакт те-

лефон. 060/516-15-10. (ф)

ЧЕТВОРОЧЛАНОЈ породи-

ци потребна засебна кућа

за дужи временски период.

063/742-35-35. (291868)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан

од 50 квм, реновиран, по-

лунамештен, у центру.

060/724-17-25. (292135)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан, Котеж 1

код „Лидла”. 065/610-45-

23. (291905)

ИЗДАЈЕМ кућу, Скадарска.

063/708-13-01. (291907)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-

намештен стан, центар,

063/882-90-77, увече.

(291933)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, 170 евра.

063/246-509. (291931)

ИЗДАЈЕМ ненамештен

двособан стан на Тесли,

код Биг парка. 061/605-

19-07. (291919)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

на новој Миси. Тел.

063/839-56-81, 013/370-

398. (291911)

ИЗДАЈЕМ потпуно наме-

штен стан, 60 квм, Котеж

2, 250 евра. 063/101-10-

13. (291921)

ИЗДАЈЕМ стан, 62 к вм,

Стрелиште, код школе,

празан. 064/260-05-34.

(291944)

ИЗДАЈЕМ једносоабн стан
у Војловици. Тел. 061/159-
74-19. (291990)

ИЗДАЈЕМ леп функциона-

лан једнособан стан, ЦГ,

супер локација, Котеж 1.

064/467-63-01. (291946)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-

бан стан на Тесли. Тел.

064/142-68-65. (291958)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
строги центар, ЦГ, празан,
лифт. 063/690-269. (291973)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (291967)

ИЗДАЈЕМ стан за две осо-
бе, повољно. 062/856-91-
34. (292023)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, Тесла. 064/163-
56-08. (292022)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен, у згради + двори-
шни намештен, једносо-
бан, Стрелиште. 064/218-
83-45. (292003)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
интернет, телефон, цен-
трално грејање, клима,
центар. 061/401-19-46.
(291999)

ПРАЗАН двособан стан на
Тесли, ЦГ, на дуже време.
066/494-900, 064/137-63-
19. (292042)

ИЗДАЈЕМ намештену дво-
ришну кућу од 1. јула,
Панчево, Банијска 6. Тел.
063/101-69-46. (292038)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан за једну или две осо-
бе. Маргита. 064/665-90-
01. (292081)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
ипсобан стан на Маргити.
064/171-26-69. (292082)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 066/354-412.
(292089)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(292096)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двоипособан стан, Кара-
ђорђева 2, зграда поред
In te sa банке, депозит.
061/145-56-77. (292102)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
плетно опремљен стан у
Панчеву. 060/142-22-11.
(292115)

ПОТРЕБАН двособан не-
намештен стан на Стрели-
шту. 063/856-66-03,
063/896-50-39. (292126)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра.
064/122-48-07. (292127)

ИЗДАЈЕМ једносоабн стан
у Војловици. Тел. 061/159-
74-19. (291990)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Ж.
Зрењанина 14-а, делимич-
но намештен, 150 евра.
063/862-22-77. (292130)

ИЗДАЈЕМ две пословне
просторије у Његошевој
улици, повољно. 064/140-
65-99. (291672/р-4868)

ЛОКАЛ, продаја 18 квм,
центар, сређен. 063/489-
958. (291764/р/4868)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
угао Браће Јовановић и
Светог Саве. 064/231-07-
33. (291900)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (291935)

ПРОДАЈЕМ локал, центар,
28 + 12 квм, галерија, сре-
ђен. 063/489-958. (291964)

ПЛАЦ, Миса, 4.5 ара, те-

мељ, вода, 19.500.  „Мил-

ка М”, (67), 063/744-28-

66. (292136)

ЦРЕПАЈА, прелепа кућа,

11,68 ари, 135 квм,

36.000.  „Милка М”, (67),

063/744-28-66. (292136)

ПЛАЦ, стари Тамиш, при-

ватна својина, 525 ари,

угао, 8.000 евра. „Милка

М”, (67), 063/744-28-66.

(292136)

КУПУЈЕМ викендицу, кућу,

ближе центру, у Девојач-

ком бунару, Векерле.

063/690-269. (292117)

СТАН на продају опре-
мљен 65 квм, Лава Толсто-
ја 20, Куткова зграда.
063/362-973 (СМС)

КАЧАРЕВО продајем дво-
собан стан 52 квм, тераса,
грејање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)

ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат, са нус про-
сторијама. 013/331-079,
063/770-45-55. (290895)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПРЕВОЗ
шљунка, песка,

одвоз шута
и намештаја.

063/158-4410
063/101-1147

Фирми „Midex 013” потребни
монтери алу столарије, фасада,
вентилирајућих фасада. Услови
добри, стални радни однос.
061/655-68-02.                 (7/292086)

Месара „Ђера”
Потребне раднице 
за рад у месари.

063/470-009 (2
/2

9
1

9
2

3
)

(6
/2

9
2

0
2

0
)

Тепих сервис „Дајла”
Бесплатан превоз
064/422-52-40

Потребни радници за рад у производњи:

3 мушкарца и 2 жене
Контакт телефон: 062/365-414, Јагода

(ф)

Потребни
радници

за производњу
бетонске

галантерије.
064/949-92-72

(2
/2

9
1

9
8

5
)

D.O.O. „HIDROVOD”, Pančevo
Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)

013/341-292

TRAŽI:

1. Bagerista – rukovaoc građ. mašinama

2. Vozač C kategorije

3. Fizički – pomoćni radnik

Prijave od 8 do 14 sati, radnim danima, doći lično.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ
ОДНОСА

Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– докторат из области медицинских наука – стомато-
логија, специјализација из области оралне хирургије,
као и остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020
– др. закони) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Са изабраним кандидатом закључује се уговор о ра-
ду на одређено време од 5 (пет) година.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зре-
њанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-
фон: 013/235-12-92.

ИЗДАЈЕМ локал код Зеле-
не пијаце, Кочина 4, вели-
ки излог. 063/217-130.
(291354)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића
12. 066/314-803. (292056)

ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу ПВЦ и
АЛУ столарије. 063/249-
432. ( 291694)

ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ
потребан бравар и по-
моћни радник. 063/315-
268, (291783)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, може и са мање
искуства. 064/134-62-62.
(291757)

ПОТРЕБАН радник за по-
слове уређења и одржава-
ња зелених површина.
064/196-17-32.  (271679)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ пословни
простор у Његошевој. Тел.
063/313-848. (29196’0)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, Ца-
ра Душана 36-а, позвати.
013/252-06-29. (292015)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
строги. Тел. 064/866-23-50,
065/346-34-56. (292013)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрели-
ште, центар, код смар-
тблока, Go me xa, 35 квм.
064/006-43-33. (292039)

ЛОКАЛ издајем или про-
дајем, 18 квм, центар, но-
воградња, излог, клима,
изолован. 063/752-04-00.
(291079)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством за селидбе, го-
дине нису пресудне, по-
звати на број 063/253-028,
сваког дана од 18 до 20
сати. (291729)

РЕСТОРАНУ ROYAL у
„Авив парку” потребан ку-
вар, конобар, помоћни
радник, чистачица.
063/216-788.- (291915)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
013/331-241. (ф)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари, без искуства.
063/606-330. (291888)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари. Тел.
065/555-94-44. (292122)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у Маркету „Идеал”.
063/855-65-56, 063/133-
14-63. (292138)

ПОТРЕБАН возач Ц кате-
горије са квалификацио-
ном картицом и сертифи-
катом. Тел. 060/151-42-94.
(291976)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари, у малопродаји.
063/606-330. (291888)

ПОТРЕБНИ радници за
брање малине у Ариљу,
стан и храна обезбеђени.
060/501-27-75, 061/200-
15-32. (291980)

ПОТРЕБНЕ помоћне радни-
це за рад у кухињи. Роштиљ
код Тому Лесковачанина.
065/900-50-08. (292047)

ПОТРЕБАН администра-
тивни радник за пола
рaдног времена. CV pe ka -
ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (292044)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. CV pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  064/217-48-56.
(292044)

ПАНЧЕВАЧКОМ таксију
потребан диспечер. Теле-
фон за информације
063/819-17-05. (292075)

ГОЛУБ такси тражи возача
таксија. Неопходни усло-
ви: завршена средња сао-
браћајна школа, пет годи-
на исккуства на пословима
возача или поседовање Ц
категорије са било којом
средњом школом.  Кон-
такт: Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним да-
нима од 8 до 16 сати.
(292118)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требни возач, пица-мај-
стор, раднице за палачин-
ке и сендвиче. 062/339-
279. (292067)

ПОТРЕБНА два млађа рад-
ника за чишћење и слага-
ње магацина, Панчево.
060/600-14-52. (292053)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици код Спорт-
ског центра. 064/853-83-
50. (292094)

BE DEM ENERGY SO LU TI -
ONS тражи бравара са
или без искуства за одр-
жавање гасне опреме и
инсталација. Контакт: Ма-
рија Симоновић, 060/663-
64-63, радним данима од
8 до 16 сати. (292118)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у штампарији, са или
без искукства, обавезна Б
категорија. 061/175-49-14.
(292119)

ПОТРЕБНА два помоћна
радника. „Самиго инвест”,
063/389-972. (292103)

ПОТРЕБАН радник на гра-
дилишту, за добро плаћен
посао. За више информа-
ције позвати 064/642-24-
66. (292124)

ПОТРЕБНО особље за при-
прему хране и рад на ро-
штиљу.  „Идеал”. 063/855-
65-56, 063/133-14-63. (292138)

ГРАЂЕВИНСКОМ предузе-
ћу потребни мајстори за
стални радни однос. Тел.
013/333-311. л(2921409

ПОТРЕБНА радница за
ибердек и штеперицу.
060/131-81-70. (292061)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” потребна девојка
за рад у продаји. Контакт
телефон 060/758-03-24.
(292134)

ШЉУНАК,  песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31,  013/342-
338  (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови. Брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(292057)

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика: шљунак, песак,
сејанац, шут, 1.500 дина-
ра. 062/355-154. (291769)

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85.
(291225)

КОШЕЊЕ траве триме-
ром, дворишта, воћњаци,
плацеви. 064/932-52-86,
Зоран. 

ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање,
уношење. 064/357-82-08.
Босанац. (291483)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Мајстори из Кова-
чице. Неша, 069/444-23-
76. (291584)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери,т ракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (291533)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-80-
49. (291759)

ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу ПВЦ и
АЛУ столарије. 063/249-
432. ( 291694)

НЕГА старих и болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (291079)

ТВ и сателитске антене –
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-
70. (291898)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (292125)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и кр-
пљење купаћих када, 33
године искуствa. Www.bal -
to kad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, кровови, фасаде.
063/246-509. (291931)

РУШЕЊЕ кућа, шупа, бе-
тонирања, одношење ства-
ри, кошење тример9ом,
обарање стабла. 060/035-
47-40. (291930)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења кућа, шупа, иско-
пи, обарање стабала, итд.
064/122-69-78. (291930)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење канализације, адап-
тације купатила, сервис,
повољно. 063/115-71-67.
(292074)

ПРЕВОЗ кипером до два

кубика, шљунак , песак,

ризла, шут... 064/505-62-

44. (291950)

ДРВОСЕЧА исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (291955)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. 064/354-
08-09. (291997)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног репа, висин-
ски радови. 065/535-24-
56. (292024)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адап-
тације, купатила, преправ-
ке, славине, вентили, по-
правке, одгушење канали-
зације. 061/193-00-09.
(292001)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење слудопере, купатила,
адаптације, попавке, заме-
на одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (291969)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (291982)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(291982)

ВРШИМ услужно шивење.
064/387-85-15. (291984)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-

марници, ролетне, венеци-

јанери, уграђумем, попа-

вљам, гуртне. 064/181-25-

00. (291993)

ШЉУНАК, песак, сејанац...

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика. Лаза.

065/334-23-38. (292128)

КЛИМЕ, монтажа, демон-

тажа, сервис, допуна и

остали расхладни уређаји.

060/521-93-40. (292049)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, бојлере, табле, бе-

лу технику, ТА пећи.

060/521-93-40. (292049)

СПУШТЕНИ плафони, зи-

дови, глетовање, кречење,

уградња ламината, израда

кошуљице. 062/816-33-84.

(292062)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар.

064/172-20-03. (292051)

ПАРКЕТ и ламинат по-

ставка, хобловање и лаки-

рање. 065/314-90-18, 601-

892. (292077)

ДУБИНСКО прање наме-

штаја, повољно „gho u bu -

sters”. 063/875-42-24.

(292110)

КОШЕЊЕ траве, корова,

чишћења подрума, двори-

шта, рушења шупа, бето-

на. (291930)

НЕМАЧКИ, часови свим уз-

растима. Преводи, припре-

ма полагања испита свих

нивоа знања. 061/656-04-

04, 352-892. (291913)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића, 064/310-

44-88. (292095)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалицел за бетон.
064/351-11-73. (291922)

ЧИСТИМО шут, таване, по-
друме, радимо све послове.
061/321-77-93. (292141)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (290451)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, поправка старих, но-
вих кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (290923)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (291205)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-
већа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(292060)

ПЕРФЕКТ – фасаде, зида-
ње, малтерисање, крече-
ње, кровови, ламинати, ке-
рамика. 063/122-14-39.
(291290)

ШЉУНАК, песак, сејаснац,
ризла, превоз већим ками-
онима, ископ мањим и ве-
ћим багерима, рушење ку-
ћа. 063/218-894. (292060)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-
тона, зидова са одвозом
шута, набијање терена ви-
бро плочом. 064/648-24-
47. (292060)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, сто-
ларија. 065/288-20-19.
(291957)

ШЉУНАК, песак, сејаснац,
ризла, превоз већим ками-
онима, ископ мањим и ве-
ћим багерима, рушење ку-
ћа. 063/218-894. (291839)

РАД виљушкаром и теле-
хендером по свим терени-
ма на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50.
(29839)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (291963)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (292050)

СЕЛИДБЕ, екипа рдника,
превоз. Одвозимо непо-
требне ствари. 064/280-
30-16, 063/731-77-67.
Владимир. 291938)

ПОВОЉНО превозим ки-
пером: песак 590 динара,
шљунак 1.300 динара, се-
јанац 1.700 динара. Уто-
вар и одв9оз шута.
064/354-64-94, 063/754-
02-72. (291952)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, све на једном
есту. 063/778-47-89,
060/078-47-89. (292046)



ТУРИЗАМ

РАЗНО

УСЛУГЕ
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300-820, 300-830

Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema upustvu

naručioca i da je u pisanom obliku dostave u

zapečaćenoj koverti na adresu naručioca u Lajkovac,

Ul. Beogradski put br. 37 sa naznakom „Ponuda za

međuskladišni prevoz” najkasnije do 25. juna do 12 sati. 

Obavezno ponuda treba da se sastoji od :

– da su pravna lica, kopiju rešenja za transport od min-

istarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili

drugog nadležnog oragana registracije i da su u ak-

tivnom statusu

– upisan u registrator Registra privrednih subjekata

– cene bez PDV-a prevoza za određene relacije sa

traženim temperaturnim režimom, 

– da poseduje adekvatno vozilo sa termoispisom,

– obavezno osiguranje robe 

– na uvid poslednji redovni servis rashladnog uređaja

Ponude koje budu stigle do navedenog roka smatraće

se „Blagovremenom ponudom” i uzimaće se u raz-

matranje. Neblagovremene ponude se neće otvarati i

po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene

ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podne-

ta neblagovremeno.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti odmah nakon is-

teka roka za dostavljanje ponuda tj dana 30. 06. 2020.

god. u 13 sati u prostorijama naručioca u Lajkovcu, Ul.

Beogradski put br. 37. Otvaranju ponuda može pris-

ustvovati svako zainteresovano lice a u postupku ot-

varanja ponuda mogu aktivno učestvovati samo

ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da pre

početka otvaranja ponuda komisiji za javnu nabavku

dostave ovlašćenje za aktivno učešće u postupku ot-

varanja ponuda.

Kriterijum za ocenu ponuda je: ekonomski najpovoljni-

ja ponuda sa najboljim kvalitetom pružene usluge.

Odluka o dodeli ugovora će biti doneta u roku od najviše

15 (petnaest) dana, računajući od dana javnog otvara -

nja ponuda

Dodatne informacije o relacijama se mogu dobiti do is-

teka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana

na tel: 060/ 839-91-24 od 10 do 14 sati.

Osoba za kontakt je Dejan Pavić,

E-mail adresa dejan.pavic@vindija.rs

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

катастарских парцела топ. бр. 4062, 4063 и 4064

КО Панчево, за планирану изградњу вишепоро-

дичног стамбено-пословног објекта са 35 станова,

два пословна простора, спратности По+Пр+4+Пс,

који се налази у Панчеву, на углу Улица Браће

Јовановић и Карађорђеве, кат.парцеле 4062, 4063

и 4064 КО Панчево, са обухватом УП-а и дела

улица Карађорђеве и Браће Јовановић, дела кат.

парцела 8044 и 8047 КО Панчево, израђен од

стране „Adecom Group”, Панчево, за инвеститорa

„Food and Buildings” ДОО, Панчево, Моше Пијаде

бр. 78.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 12. 06.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,

Панчево. 

Poziv za dostavljanje ponuda za međuskladišni prevoz 
unutar Republike Srbije

Pozivaju se ponuđači da podnesu ponudu za međuskladišni prevoz unutar RS

Međuskladišne relacije za koje se raspisuje poziv možete videti niže u nastavku teksta

– IM Plandište–Nova Pazova – 1-2 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem.režim 0˚C do +4˚C 

– IM Plandište–KC Beograd-Nova Pazova - 6 puta nedeljno, kamion solo i  šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C

– KC Beograd–Nova Pazova – 3 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C/ -18˚C

– KC Beograd–Nova Pazova – 1 put nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C

– IM Plandište–KC Novi Sad – 2-3 put nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim -18˚C

– IM Plandište–KC Beograd–KC Novi Sad - 6 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C/ -18˚C

– IM Plandište–KC Beograd–KC Niš - 3 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C/ -18˚C

– IM Plandište–KC Beograd–KC Lajkovac – 6 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C/ -18˚C

– KC Beograd-Gomex – 1-2 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim sobna temperatura / 0˚C do +4˚C

Naziv naručioca: Vindija doo
Adresa naručioca: 14224 Lajkovac, Beogradski put 37
E-mail adresa naručioca: dejan.pavic@vindija.rs

Умрла је наша драга

МАРИОРА ЋИРИЋ
2. IV 1936 – 3. VI 2020.

Волимо те.

Ћерка ВИОЛЕТА, зет НЕНАД и унуке ИСИДОРА и КАТАРИНА

(22/291947)

МАРИОРА ЋИРИЋ
2. IV 1936 – 3. VI 2020.

Хвала ти. Волимо те.

Твоје унуке ИСИДОРА и КАТАРИНА
(23/291947)

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

БРАНКУ КРСМАНОВИЋУ

Брат ЈАНКО и сестрић ГОРАН КРАСАВЧЕВИЋ са породицом

(96/292104)

БРАНКО КРСМАНОВИЋ

КУРЕ

Последњи поздрав добром другу и пријатељу

КОКИ, НЕША и МАНЦЕ

(32/291970)

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

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.

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

Селидбе са радницима и

без. Транспорт „Петров”.

061/324-37-50, Стева. 
(3/291937)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчи-
шчавање терена са утова-
ром и одвозом. Најповољ-
није у граду. 060/425-54-
43. (291839)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, псотавка ламина-
та. 061/283-66-41,
064/390-00-87.  (292099)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (292120)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, све на једном
есту. 063/778-47-89,
060/078-47-89. (292046)

УПОЗНАО бих Панчевку,
запослену, до 55 година,
живим сам у кући. запо-
слен, БГ, Дорћолац, мла-
долик. 063/809-88-48
(СМС)

УПОЗНАО бих Панчевку,
запослену, до 55 година,
живим сам у кући. запо-
слен, БГ, Дорћол, 60 г,
младолик, за озбиљну везу
063/884-849 (СМС)

ОГЛАШАВАМ неважећим
уверење бр. 017594-15 бр.
образца 0062479, потврда
бр. 01759415, бр. образца
0257911. (291892)

СОКОБАЊА, апартмани и
собе. Близу центра.
061/636-08-57, 063/768-
32-68. www.so ko-ba nja.or -
g.zo ri ca (291227)

ИЗДАЈЕМ апартман у ба-
њи Врујци. ел. 064/368-80-
19. (292105)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисира-
мо, поправљамо и уграђу-
јемо са гаранцијом. Овла-
шћени сервис. „Фриготех-
ник”, 013/361-361,
064/122-68-05.(292120)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 12. јун 2020. 19

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље

да је 5. јуна 2020, у 71. години, преминуо наш

драги

ДУШАН МИЛИН
1950–2020.

Ожалошћени: супруга МИЛИЦА, син ЖИВОЈИН

и ћерка СМИЉАНА са породицама

(17/291939)

ДУШАН

МИЛИН

Последњи поздрав

брату и ујаку.

Сестра БОГДАНА
са децом

(18/291940)

Последњи поздрав

ДУШАНУ

од ујака ЈЕФТЕ
са породицом

(29/291962)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је пре-

стало да куца срце наше драге супруге и мајке

АНЕ МИЈАЈЛОВИЋ
1958–2020.

Ожалошћени: супруг МИЛОВАН, син ДРАГАН,

ћерка ДАНИЈЕЛА и зет МИЛОШ
(57/292016)

Последњи поздрав драгој прији Ани

АНИ МИЈАЈЛОВИЋ
1958–2020.

Од породице МРКОЊИЋ
(58/292017)

Породица Шешум се захваљује Оп-

штој болници Панчево, одељењу Хи-

рургије, свим лекарима и медицин-

ском особљу на бризи и нези о здрав-

ственом стању Анђелка

(73/292035)

6. јуна 2020. напустила нас је

СМЕРЕНДИЦА БРАЂАН
рођ. Буздика

1939–2020.

Вечно ће је памтити ћерка СИЛВИЈА,

унука АЛЕКСАНДРА, зет АЛИМПИЈЕ

и праунук ИЛИЈА

(85/292069)

Последњи поздрав нашој драгој мами

АНИ МИЈАЈЛОВИЋ

Нека Те анђели чувају док мирно спа-

ваш.

Заувек твоји: ДАНИЈЕЛА и МИЛОШ

(91/292088)

Последњи поздрав драгом куму

ПРЕЛИ

од КАЋЕ, ЗОРАНА и ДЕЈАНА

(99/292109)

Последњи поздрав драгом

ПРЕДРАГУ СТЕВАНОВИЋУ

од супруге ВЕРЕ, ћерке ЈЕЛЕНЕ

(103/292123)
и унука МАРИЈЕ и ТАМАРЕ

Последњи поздрав

драгом

ПРЕДРАГУ

СТЕВАНОВИЋУ

од тетке ЈЕЛИЦЕ

са породицом

(104/292123)

Последњи поздрав куму

ПРЕДРАГУ

СТЕВАНОВИЋУ
Породица ВИДА

(102/292123)

ЛАЈКО КАРОЉ

Последњи поздрав драгом комшији од породица

МАДИЋ, РАТКОВИЋ и ДИНИЋ

(53/292010)

Након дуже болести напустио нас је наш драги супруг, отац

и дека

ЛАЈКО КАРОЉ
1943–2020.

Шампионе наш, овај меч си ипак изгубио.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Твоја супруга МАРИЈА, синови КАРОЉ и AT TI LA, 

унуци КРИСТИНА и ПЕТАР и снаја ДРАГАНА

(76/292048)

Последњи поздрав

куму

ЛАЈКО

КАРОЉУ

од породице КОЛАР

(86/292071)

Последњи поздрав драгом куму

ЛАЈКУ

од породице КРАВАР

(38/291981)

Са тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је наша

драга и вољена

QI YUN MAN MA RI JA
преминула у 53. години

Ожалошћени: супруг MENG YUN МАРКО, 

(80/292058)
пријатељи из Панчева, Инђије, Београда и Јабуке

Последњи поздрав драгој кинескињи

МARIJI YUN MAN

од пријатеља из „Маrex”-a, АЦ „Спасић”

и њених јабучана

(81/292059)

Последњи поздрав

QI YUN MAN MA RI JA

Породица ВУКОВИЋ

(72/292036)
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Последњи поздрав

МИЛОМИРКИ

од колегиница из лабораторије ХИП „Азотаре”

(2/291894)

Поводом смрти наше драге

МИЛКЕ КУКИЋ
изражавамо искрено саучешће породици Кукић.

КАТИЈА, ИВО и МАРИНА МЕДИ
(5/291908)

Последњи поздрав нашој вољеној

МИЛКИ КУКИЋ
Са великим поштовањем и у дугом сећању на лепо дру-
жење.

Породица РАДИЋ
(6/291908)

СЕЛЕНА САВИЋ

Последњи поздрав снаји
Нени од ујака МИЛАДИ-
НА са породицом

(6/291812)

Тужна срца јављамо да је у 72. години, преминуо наш
вољени супруг, отац и деда

ТОМИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
4. VI II 1948 – 4. VI 2020.

Oжалошћени: супруга ВИДОСАВА, ћерка ИВАНА и
унук СТЕФАН

(11/291920)

Поштованој

БРАНКИ

ЛАЛИЋ

Пријатељи, станари

у Милутина Бојића 5,

Панчево

(13/291926)

Последњи поздрав

ДУДИ

ТЕКИЈА, ТИНЧЕ, ВАСА

и ЈАНИ са породицама

(16/291934)

5. јуна напустила ме је моја вољена мајка

БРАНКА ЛАЛИЋ
25. X 1950 – 5. VI 2020.

Ожалошћени син АЛЕКСАНДАР
(24/291951)

БРАНКА ЛАЛИЋ

Последњи поздрав од породице КРАЈИНОВИЋ

(26/291954)

3. јуна 2020, после дуже болести,  преминула је

МИЛОМИРКА СИМОНОВИЋ

Ожалошћени: син НЕБОЈША са породицом,

сестра МИРСА са породицом, ИВАНА

и МИЛОШ са породицом

(35/291975)

Последњи поздрав
супрузи, мајци и баки

ВЕРИЦИ

ЈОКИЋ
15. I 1952 – 5. VI 2020.

Чуваћемо те од забора-
ва, вечно ћеш бити у на-
шим срцима.

Породице ЈОКИЋ
и ВУЧИНОВИЋ

(41/291988)

Наш драги тата и деда преминуо је

4. јуна 2020, у 84. години

ЈОВАН ЦИЦУЉ
1936–2020.

Твоји: ДРАГАНА и ГОРАНА, МАША,

ТАРА, АЛЕКСА, САЊА и ЗОРАН

(59/292018)

6. јуна 2020. преминуо је мој драги брат

БОРИВОЈ ПАНТИЋ
25. VI II 1952 – 6. VI 2020.

С тугом у срцу опраштају се од њега

брат ДОБРИВОЈЕ и снаха АНКА

(65/292027)

БОРИВОЈ ПАНТИЋ
25. VI II 1952 – 6. VI 2020.

Последњи поздрав вољеном стрицу од синовице

БРАНКЕ са породицом
(61/292027)

БОРИВОЈ ПАНТИЋ
25. VI II 1952 – 6. VI 2020.

Последњи поздрав вољеном стрицу од синовице

ЈАСМИНЕ са породицом
(63/292027)

БОРИВОЈ ПАНТИЋ
25. VI II 1952 – 6. VI 2020.

Последњи поздрав вољеном стрицу од синовице

ГОРДАНЕ са породицом
(62/292027)

БОРИВОЈ ПАНТИЋ
25. VI II 1952 – 6. VI 2020.

Последњи поздрав вољеном деда БОРИ од унука

НЕНАДА и унуке НЕВЕНЕ са породицама
(64/292027)

ВЕСНА

СИРИШКИ

Никада те неће

заборавити

породица МРКИЋ

(70/292031)

Последњи поздрав вољеном сину

ДУШАНУ КРСТИНУ

Вољени никад не умиру, живе у срцу и души мајке.

Неутешна мајка НАДА
(78/292054)

Последњи поздрав

ВЕРИЦИ

ЈОКИЋ

од МАРКА

са породицом

(79/292055)

Последњи поздрав

драгој пријатељици

ВЕРИЦИ

ЈОКИЋ
1952–2020.

од породице

ДИМИТРИЈЕВИЋ

(90/292085)

ВЛАДА САВКОВ
1952–2020.

Жао нам је, опрости нам молим те.

Хвала и волимо те.

Твоје најмилије: супруга РОСА, 

ћерке СЛАВИЦА и ЗОРИЦА

(97/292107)

ВЛАДА САВКОВ

Последњи поздрав од ЈАЦЕ и СМИЉЕ

(98/292108)
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19. јуна навршава се седам година откада није са нама
наш драги

НИКОЛА КОВАЧИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(39/291986)
                                                                             Твоји најмилији

Шестомесечни помен

СПАСОЈЕ ДИКЛИЋ
1952–2019.

Хвала ти за све. Увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЉИЉАНА, син БОЈАН и ћерка АДРИЈАНА са
породицама (34/291974)

14. јуна навршавају се четири година откада није са
нама наш драги

ЈОВО ЏЕНОПОЉАЦ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(40/291986)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ГОРДАНИ

Твоји најмилији
(54/292011)

ПОМЕН

МИРКОВ

ЉУБОМИР СЛОБОДАНКА
30 година 12 година

(55/292012)                                                                                         Ваша деца

17. јуна 2020. навршава се двадесет пет година од смр-
ти наше мајке

БОРИКЕ СТОИЛКОВСКИ
Недостајеш нам.
Ћерке ПЕТРА, ЗОРИЦА, ЉИЉАНА и АНИЦА и син
СТАМЕН са породицама

(66/292028)

ВЕРА ТУРНИЋ
15. VI 2016 – 15. VI 2020.

Туга остаје али успомене пуне љубави не нестају.

Ћерке НАДА и ОЉА са породицама
(71/292032)

13. јуна 2020. навршава се четрдесет дана откако није
са нама

МИЛИЦА СПАСОВСКИ
1940–2020.

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, син ДРАГАН, снаја ВЕ-
РА са унуцима и праунуцима (77/292050)

Прошло је десет година откако нас је на-

пустио

мр БОГДАН ЈОВАНОВИЋ

Драги Боћа, време неумитно пролази али

ми који смо остали сећаћемо се свих

оних лепих дана које смо провели заједно.

Твој друг СЛАВКО ДАНГУБИЋ

са породицом

(52/292009)

ЈЕЛЕНА ТОРЊАНСКИ
1949–2019.

Наша вољена Јела нас је напустила пре годину дана.

Неутешна породица
(82/292063)

12. јуна 2020. године навршава се четрдесет ту-

жних дана откако нас је напустила наша драга

мама

МИЛИЦА ВИДОВИЋ
1950–2020.

Помен ће се одржати на Новом гробљу са почет-

ком у 11 сати.

Ћерке КАТАРИНА и МИРЈАНА

(83/292065)

Прошло је пет дугих и тужних година откада нас је перарно напустио

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
Не постоји време које ће умањити боли тугу за тобом.

Волимо те и у срцу носимо!

Твоја ћерка ГОЦА и супруга БУДИМКА

(84/8902066)

У суботу, 13. јуна, у 11
сати, на Старом право-
славном гробљу, дваће-
мо четрдесетодневни
помен нашем

ЈОВАНУ

ХАЏИЋУ

Ожалошћена породица

ХАЏИЋ

(87/292073)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ЖИВАНОВ
1932–2013–2020.

Породица

МИЛКОВСКИ

(88/292076)

СЕЋАЊЕ

СТЕВО

ЧАВИЋ
12. VI 2008 – 12. VI 2020.

Његови: ДРАГАН, 

ЗОРА, СТЕВА

и ЉУБИЦА

(48/292000)

СЕЋАЊЕ

СТЕВО ЧАВИЋ
12. VI 2008 – 12. VI 2020.

Његова сестра АНКА и
сестрић ДРАГАН

(49/292000)

17. јуна 2020. навршава се седам дугих и

претешких година откада нас је напусти-

ла наша драга

АЛЕКСАНДРА ВАРГА

Нема речи којима може да се искаже туга.

Она је непролазна.

Док смо живи живећеш у нашим срцима и

мислима.

Твоји најмилији: сестра МАРИЈА, 

мама ЉИЉА и баба РАДА

(92/292092)

У суботу, у 11 сати, даваћемо помен

РАДОМАНУ АВРАМОВИЋУ

Супруга са децом

(93/292098)

МИЛИВОЈ

ПАНИЋ
2014–2020.

Време пролази, сећа-

ње на нашег брата и

туга остају заувек.

Сестра РАДА

и БРАНА
(94/292100)

ПАНИЋ

ГОРДАНА ЂОРЂЕ
рођ. Марковић

1979–2020. 1952–2020.

Наши родитељи. Волели су нас безгранично.

Часни, достојанствени, мудри и племенити.

Наше сећање је вечно.

Захвална деца: кћери РАДМИЛА и БРАНИСЛА-

ВА, снаја СВЕТЛАНА, унуци ЗОРИЦА, БОБАН,

ДУШАН, ЉИЉАНА, МАРИНА, МАРИЈА, САН-

ДРА, ЂОРЂЕ и бројни праунуци
(95/292100)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЕРДЕЉАН
28. VI 2019 – 28. VI 2020.

Заувек ћеш остати у нашем сећању.
Твоје братанице ЗОРАНА и ДАНИЈЕЛА са породицом

(100/292116)

13. јуна 2020. дајемо годишњи помен

СЛОБОДАН ЕРДЕЉАН
28. VI 2019 – 28. VI 2020.

Сестра ЈЕЛЕНА, зет СЛОБОДАН, сестрићи БРАНИСЛАВ
и ВЛАДИМИР са породицом

(101/292116)

14. јуна 2020. навршиће
се три тужне године от-
како није са нама наш
вољени

ЂОКА

ДИМИТРИЋ
1947–2017.

Вечито у нашим срцима.

Његови најмилији
(21/291945)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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� Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трош-
кова од ПИО фонда ОДМАХ! 

� Велики избор погребне опреме и сређивање 
комплетне документације

� Бесплатан долазак у стан сервисног референта
� Превоз покојника уземљи и иностранству

www.pogrebnoandjelovic.com
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25. јуна 2020. навршавају се две године откако није са нама наш

вољени

МИРО АДАМОВИЋ
25. VI 2018 – 25. VI 2020.

Туга и бол за тобом су неизмерни, али љубав и успомене су јаче од

времена и заборава.

Велико ти хвала за сву твоју љубав и доброту.

Заувек ћеш имати посебно место у нашим срцима.

Твоји најмилији
(4/291903)

12. јуна 2020. одржаће се петогодишњи помен на омо-
љачком гробљу, у 17.20, за нашег сина

МИЛОРАД МИЋА НИКИЋ
1991–2020.

Туга и бол се не мере временом већ празнином која је
остала у нашим срцима. Не постоји време које носи за-
борав. Сваког дана си са нама, у нашим мислима, сећа-
њима, у нашим срцима... Постојиш у свакој сузи која
падне, у сваком трену који боли без тебе. Нећемо те за-
боравити, а како би могли? Чувамо те као највеће бла-
го скривено у срцу. Тамо заборав не залази.
Бескрано недостајеш, анђеле наш

(12/291925)

13. јуна навршава се шест месеци откако нас је напустила наша

ДРАГА ЛАЛОВИЋ НАНА
1930–2020.

Теби мајко мисли лете...
Твоја деца

(28/291959)

Вољеном

СТОЈАНУ ЛАЛОВУ
2019–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга ЉУБИНКА, ћерке СНЕЖАНА

(30/291966) и АНА са породицама

СЕЋАЊЕ на родитеље и брата

БОГАТИНОВИЋ

ЧЕДОМИР КРСТАНА ЗАРИЈЕ
45 година 15 година 3 године

Ваша ћерка и сестра ОЛИВЕРА ВУКЛИШЕВИЋ
(36/291977)

Прошло је девет дугих година откада није са нама наша

ГОЈКА МИЈОВИЋ
11. VI 2011 – 11. VI 2020.

Сећање на њу чувају: супруг МИЛИНКО и син ГОРАН
са породицом

(37/291978)

У суботу, 13. јуна 2020, у 12 сати, на бре-

стовачком гробљу, даваћемо годишњи по-

мен нашој драгој

СЛАВКИ СИМОВИЋ

А кад звезда заискри,

неко са неба маше ти,

неко те чува најдражи,

кад су ти дани најтежи..

Знамо да си то ти...

Твоја породица

(42/291989)

Годишњи помен мојој сестри

СЛАВКИ СИМОВИЋ
Знам да си на небеском своду пронашла свој мир и
спокој... Много ми недостајеш...

Воле те твоји УРОШЕВИЋИ и УРОШЕВИ
(43/291989)

Мојој јединици

ДАНИЈЕЛИ

МИЛИВОЈЕВИЋ
2011–2020.

Нела моја, пролази претужних девет го-

дина. Недостајања, патње, бола. Тишина

никад гласније цепа и пара душу на нај-

ситније делиће туге и немоћи.

Твоја мама

(45/291994)

Сећање на драге родитеље

ЈАЊИЋ

БЛАГОЈЕ МИЛЕНА
10. VI 1998 – 2020. 17. VI 2014 – 2020.

С љубављу и поштовањем ћерка СНЕЖАНА с породицом
(46/291995)

17. јуна 2020. је четири године откако нас је на-

пустио наш драги Лола

СЛАВКО ДИМИТРОВ
1934–2016.

Увек ће Те волети: ЛЕПА, САНЕЛА, 

ТАМАРА и ДЕЈАН

(47/291998)

Сећање на наше родитеље

ЂЕРФИ

СМИЉА АНДРИШ
1952–2017. 1952–2005.

Заувек сте у нашим срцима. 

Нећемо вас никада заборавити.

Ћерке ЈАСА и МАЈА са породицама
(56/292014)

15. јуна навршава се година од смрти нашег та-

те, свекра и деде

САВО МИЋИЋ

Твој ведри лик и племенито срце остаће заувек у

нашем сећању.

Син ДРАГАН, снаја ЕСМА и унуци

МАРКО и МАРИНА

(60/292025)

14. јуна 2020. навр-

шава се година од

смрти моје супруге

МИРЈАНЕ

МИЛЕУСНИЋ

Твој супруг

МИРОСЛАВ

са породицом
(67/292028)

14. јуна 2020. године навршава се година од из-

ненадне смрти моје ћерке и тридесет година од

смрти мога сина

МИРЈАНА НЕБОЈША

МИЛЕУСНИЋ ЗАВРШЕК
рођ. Завршек

Ваша ожалошћена и доживотно неутешна

мајка ПЕТРА
(68/292028)

14. јуна 2020. навршава се година од смрти наше се-
стричине и тридесет година од смрти нашег сестрића

МИРЈАНА НЕБОЈША

МИЛЕУСНИЋ ЗАВРШЕК
рођ. Завршек

Заувек ћете остати у нашим срцима.

Тетке ЗОРИЦА, ЉИЉАНА и АНИЦА

и ујак СТАМЕН са породицама
(69/292028)

Прошло је пола године

од смрти моје мајке

ДРАГЕ ЛАЛОВИЋ
16. XII 2019 – 16. VI 2020.

(74/1292037)         Ћерка БУБА

15. јуна 2020 се наврша-
ва тужних годину дана
од смрти

ХИЛДЕ

ФУТИЋ
Нека те у тишини веч-
ног мира прати моја љу-
бав јача од заборава.

Твоја СНЕЖА

(75/292073)
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ПОМЕН
9. јуна 2020. године навршава се тужних деветнаест го-
дина откако није са нама наш вољени

МИТА ЈАНКОВИЋ
2001–2020.

Само је време прошло. Остали су бол и велика празни-
на у кући. Био си нам наша велика подршка, зато ћеш
увек бити вољен и никада заборављен.
Живиш у нашим срцима кроз најлепше успомене.

Заувек твоји: супруга НЕДЕЉКА, син БРАНИСЛАВ
и ћерка МИРЈАНА са породицама

(3/291902)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИША ВИЦКОВ
12. VI 2015 – 12. VI 2020.

Недостајеш све више.
Твоји: МИЛКА, САША, ВУК и ДРАГАНА

(7/291914)

14. јуна навршава се десет година откако није

више са нама наш вољени

МАРИНКО МИЛИДРАГ
Бол не престаје а празнина је све већа.

Почивај са анђелима.

Твоја супруга ЈЕЛЕНА, ћерке БИЉАНА и ЗВЕ-

ЗДАНА, зетови и унучад
(9/291917)

СЕЋАЊЕ

ИЛИЈА ВУКМИРОВИЋ ИКА
2007–2020.

Увек у нашим мислима с љубављу.

Твоји најмилији

(10/291918)

СЕЋАЊЕ

ХАСАН

КУЧЕВИЋ
11. VI 2016 – 11. VI 2020.

Превише недостајеш

Ћерка САДЕТА и

унуци ИРФАН и АИД

(15/291929)

У суботу, 13. јуна

2020, у 11 сати

МАРИ

РАМЈАНАЦ

дајемо годишњи по-

мен, на старом пра-

вославном гробљу

Њени најмилији
(14/291927)

IN ME MO RI AM

ВИТОМИР ВИТА СУДАРСКИ
дипл. правник, новинар, публициста, хуманиста,

заслужни грађанин Панчева...

2015–2020.

Хвала добрим људима и граду Панчеву што нису заборавили ње-

гов изванредан допринос развоју града доделивши му нову, мла-

ду Улицу назвавши је његовим именом.

Породица: Супруга ЈЕЛЕНА

кћи ВЕСНА

син САША

унуци МИША, ЈЕЛЕНА, ДАША и МАТИЈА

снаје НЕНА и ВЕРА

зет СТЕВАН

(1/291341)

11. јуна 2020. године навршава се осам тужних

година откада није са нама наша вољена

ТАТЈАНА КУКОЛЕЧА ТАЊА
2012–2020.

Много је лепих успомена да те вечно с љубављу

и поносом памтимо.

Твоји најмилији: ПЕЦА и УКИ

(8/291916)

МИЛАН

НЕЋАКОВ
2019–2020.

Никада те неће забо-

равити ћерка и унуци

(19/291941)

Година дана је прошла откако није са нама наша драга

МИРОСЛАВКА ВУЛИН
9. VI 2019.

Живиш у нашим срцима, причама и сећању. Пуно нам
недостајеш.

Супруг РАНКО, син МАРИНКО, ћерке ВИДА
и МИЛЕНА са породицама.

Нека ти је вечна слава и хвала.
Почивај у миру

(20/291942)

Прошло је четрдесет дана откако нема нашег колеге

МИЛОРАДА ШЕШЛИЈЕ
Почивај у миру, нека те чувају анђели.

ХЕРМИНА, ГОЦА, МИРА и ЗОРИЦА

(25/291953)

СЕЋАЊЕ

МИЛКОВСКИ

САВКА ЈОВАН
2004–2020. 2012–2020.

Недостајете нам.

(27/291956)
                  Ваши: ЈАГОДА и ЉУБАН са породицом

СЕЋАЊЕ

17. јуна 2020. навршава се осамнаест го-

дина откако није са нама наш драги

ПЕТАР КРЧАДИНАЦ
1950–2002.

По добру ћемо га памтити, с поносом по-

мињати и од заборава чувати.

Супруга ЉИЉАНА, син МИЛОРАД, 

ћерка НАТАША, зет ЖЕЉКО и унуци

НЕМАЊА, ИВОНА, ЛАЗАР и ЈАНА

(31/291968)

СЕЋАЊЕ

на супруга и оца

ЈОВАНА НИКОЛОВСКОГ

Тамо негде далеко на крају овог живота, станују

наши најмилији и сећање на њих.

Верујем да си заједно са Игором. Нека вас анђе-

ли чувају.

Супруга НАДА и син ИСИДОР
(33/291971)

СЕЋАЊЕ

12. VI 2019 – 12. VI 2020.

МИЛА

БУКУР

С љубављу

и поштовањем

породице БУКУР

и УГЉЕШИН
(44/291991)

15. јуна навршава се шест месеци откако

нас је напустила наша драга

СЛОБОДАНКА

ТОДОРОВИЋ ДАНКА

Никада те нећемо заборавити.

Чувамо те у срцима.

Брат БОБАН, снаја НЕНА, братанац

МИЛАН и братаница КРИСТИНА

(50/292001)

Прошла је цела година
како ниси са нама. Не-
достајеш....

СЛОБОДАН

БУРЧУЛ
1952–2019.

Твоји најмилији: ЖЕЉ-
КО, ТАМАРА, НАТАША,
ВЕСНА, МАША и ВАЊА

(51/292004)

Вољеном оцу

МИТИ

ДАВИДОВУ
12. VI 2015 – 12. VI 2020.

Када те нема

јер тако хоћу

заледим осмех.

У себи кажем име

удахнем дубко

и помислим

Тако ми недостајеш.

Твоја јединица

ЈЕЛИЦА

(89/292079)

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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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
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Осе ћа те при лив енер ги је, ко ја ће
вас но си ти то ком це ле сед ми це.
Но вац сти же пу тем са рад ње са
же на ма. Нај бо љи од нос ове не де -
ље има ће те с Ри ба ма и Бли зан ци -
ма. При у шти те парт не ру ро ман ти -
чан из ла зак. Одав но се ни сте ова -
ко до бро осе ћа ли.

По га си те кар ти це ко је вам ни су по -
треб не и оста ви те са мо јед ну, јер ка -
да тро ши те, не уме те да ста не те. Ако
ра ди те у из да ваштву или у спор ту,
оче куј те успех. Ва ге ко је су има ле
не су гла си це са стал ним парт не ром
мо ра ју да раз ми сле вре ди ли опро -
сти ти. Пре кон тро ли ши те бе ши ку.

При лив нов ца ни ове не де ље не ће
би ти ве ли ки, али ће га би ти. Ако
ра ди те у ме ди ји ма или бан ци, би -
ће тур бу лен ци ја. Ове не де ље би ће -
те за о ку пље ни бри гом о не кој дра -
гој осо би. Леп ти ри ћи у сто ма ку од
про шле не де ље мо гу вам до не ти
емо тив ну ста бил ност. Опу сти те се.

Не бо вас сна жно по др жа ва, па ис -
ко ри сти те по ну де ко је вам при сти -
жу. Прет по ста вље ни ви де ве ли ки
по тен ци јал у ва ма. Об у здај те же -
љу за тро ше њем нов ца. Мно ги
Би ко ви ће сре сти осо бу ко ја мо же
би ти њи хо ва суд би на. Пси хич ки
сте оја ча ли.

Сле ди те сво ју ин ту и ци ју, али у
бит ним од лу ка ма се по са ве туј те с
не ким. Бр зо пле ти сте и пре ви ше
бур ни у сво јим ре ак ци ја ма. За ин -
те ре со ва ност за вас по ка за ће Ла -
во ви, Шкор пи је и Стрел ци. Пре ки -
да те ве зу ко ја већ ду го не функ ци -
о ни ше. Нер во за.

Ни шта не пре пу шта те слу ча ју и
пот пу но сте ор га ни зо ва ни. Ако
вас му чи не ки за о ста ли дуг, по ку -
шај те да се до го во ри те да га вра -
ћа те у ма њим ра та ма. По зи ви за
из ла ске сти жу са свих стра на. До -
бро се ор га ни зуј те да се не би сте
пре фор си ра ли.

Не прав да ко ја вам је дав но учи -
ње на ко нач но би мо гла би ти ис -
пра вље на уз по моћ осо бе на по -
ло жа ју. Мо же те оче ки ва ти за ра ду
у обла сти ве за ној за ет но кул ту ру
ва шег кра ја. Ваш по глед по не кад
пла ши по тен ци јал не удва ра че.
Ви ше спа вај те.

Нај ви ше успе ха има ју Ла во ви ко ји
се ба ве умет но шћу, хо те ли јер -
ством, ту ри змом, из да ва штвом,
мо дом. Ис ко ри сти те по моћ при ја -
те ља да бу де те у дру штву осо бе до
ко је вам је ста ло. Убе ди ће те је да
сте упра во ви оно што је од у век
че ка ла. Умо р ни сте.

Оче куј те фи нан сиј ску по др шку
му шког чла на по ро ди це. Са рад њу
са же на ма ове сед ми це све ди те
на ми ни мум. Осе ћа те да парт нер
не што кри је. Не ин си сти рај те на
то ме да вам ка же шта га му чи јер,
ка да за то до ђе вре ме, ви ће те пр -
ви са зна ти. Пе си ми ста сте.

Пут ко ји сте иза бра ли по ка зао се
као де ло тво ран и са да сле ди на гра -
да. Са рад ња са стран ци ма до но си
вам по ве ћа ну за ра ду. Ако вам се
удва ра не ка Во до ли ја, те шко да ће
од у ста ти док вас не осво ји. Раз ми -
шља те о пре у ре ђе њу до ма. Ко ри -
сти те про пи са ну те ра пи ју.

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)

Ду го ни сте би ли у по вољ ни јем пе -
ри о ду ка да је реч о нов цу. Ове
сед ми це си ја те. Не мој те од би ти
по ну ду да про ме ни те кан це ла ри ју,
па чак и ме сто ста но ва ња. Ра ко ви
има ју сву по др шку пла не та да на -
по кон сре де свој љу бав ни жи вот.
Фи зич ки сте до бро.

Ако има те не ке ту жбе ве за не за
по сао ко је сте по кре ну ли пре не -
ко ли ко го ди на, мо же те оче ки ва ти
по вољ не ве сти до кра ја ове не де -
ље. По сто ји мо гућ ност да вас вра -
те на по сао. Чу вај те се Ов но ва, ве -
за с њи ма мо же би ти слат ка, али
ве о ма крат ка. Раз дра жљи ви сте.
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Мр Бо ја на Ма тор кић Ива но вић
ди пло ми ра ла је на ФМУ у Бе о -
гра ду, на Од се ку за оп шту му -
зич ку пе да го ги ју и Од се ку за
ди ри го ва ње. Дво стру ки је ма -
ги стар на у ка – из обла сти му -
зич ке пе да го ги је и обла сти ди -
ри го ва ња. Ди ри го ва њем се ба -
ви пре ко три де сет го ди на, по -
чев од хо ро ва „Ко ле ги јум му -
зи кум”, „Бра ћа Ба рух” и „Бран -
ко Kрсмановић”, а нај ду же као
ди ри гент Ака дем ског хо ра „Јо -
ван Бан дур” из Пан че ва и исто -
и ме ног ор ке стра. Ра ди ла је и с
хо ро ви ма „Евро па кан тат” (ин -
тер на ци о нал ни) и АЛУ (Бе о -
град) и ор ке стром „Му зи ка ви -
ва” (Бе о град). Добитницa је ве -
ли ког бро ја до ма ћих и ме ђу на -
род них при зна ња, а ме ђу њи ма
су: „Злат на знач ка” КПЗ Ср би је
(1990), „Злат ни жи жак” гра да
Пан че ва (1990), Ок то бар ска на -
гра да гра да Пан че ва (1992) и
Злат на пла ке та Са ве за ама те ра
Ср би је (2011). Са ака дем ским
хо ром „Јо ван Бан дур” осво ји ла
је на гра ду Сре бр на ста ту е та „Ко -
ста Абра ше вић” (Ва ље во, 1988),
пр во ме сто на ме ђу на род ном
фе сти ва лу хор ске му зи ке у Кар -
ди ци за са вре ме ну му зи ку и
дру го ме сто у обла сти ро ман -
ти зма (1990), на ЈХС Ниш (1992)
за нај бо љи ан самбл и (1994) за
нај бо ље из ве де но де ло стра ног
ау то ра, „Искру кул ту ре” КПЗ
Вој во ди не (1995), и де се то стру -
ки је уза стоп ни по бед ник на
ФМД Вој во ди не. Има ла је низ
це ло ве чер њих кон це ра та у зе -
мљи и ино стран ству (Ита ли ја,
Хо лан ди ја, Грч ка, Ру му ни ја, Ма -
ђар ска...), а по себ но тре ба на -
гла си ти це ло ве чер ње кон цер те
у цр ква ма и ка те дра ла ма у Ср -
би ји, Грч кој, Ру му ни ји, Ма ђар -
ској, Хо лан ди ји, као и сни ма ње
му зи ке и уче шће у фил му Г.
Па ска ље ви ћа „Кад сва не дан”
(2011). За јед но с хо ром из ве ла
је мно га де ла до ма ћих и стра -
них ау то ра (Го ле мо вић, Ву јић,
Ра ми рез). Сни ми ли су трај не
сним ке за Ра дио Но ви Сад и
Бе о град, еми си је на РТС-у, не -
ко ли ко ком пакт-ди ско ва хор -
ске и во кал но-ин стру мен тал не
му зи ке. Мр Бо ја на Ма тор кић
Ива но вић одр жа ла је ви ше се -
ми на ра из обла сти ди ри го ва ња
и би ла члан жи ри ја број них так -
ми че ња у зе мљи. Об ја ви ла je
ви ше струч них ра до ва из обла -
сти му зич ке пе да го ги је и ау тор
је број них ре цен зи ја. Пред сед -
ник је ко ми си је за ли цен це у
Ми ни стар ству про све те РС.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Да ли сте љу бав
пре ма му зи ци на сле ди ли од
не ко га из по ро ди це?

БО ЈА НА МА ТОР КИЋ ИВА -
НО ВИЋ: У мо јој по ро ди ци се
ни ко ни је про фе си о нал но ба -
вио му зи ком. Ма ма је по ха ђа ла
му зич ку шко лу, а отац, ко ји је
био ма шин ски ин же њер, у сту -
дент ским да ни ма пе вао је у кул -
тур но-умет нич ком дру штву и у
На род ном по зо ри шту. Та ле нат
си гур но ву чем од ро ди те ља, али
сам је ди на у по ро ди ци ко ја се
про фе си о нал но ба ви му зи ком.

l Ко је пре по знао да сте му -
зич ки на да ре ни?

– Јед ном сам с по ро ди цом
про во ди ла вре ме на Са ви и,
као сва ко жи вах но де те, стал -
но сам игра ла и пе ва ла. У на -
шем дру штву се на шла же на
ко ја је би ла се кре тар у Му зич -
кој шко ли „Сла вен ски”. Ка да
ме је чу ла ка ко пе вам, пи та ла
је да ли идем у му зич ку шко -
лу. На кон што је са зна ла да то
ни је слу чај, пре по ру чи ла је да
ме упи шу. Мо ји ро ди те љи су
то по слу ша ли и упи са ли ме у
Му зич ку шко лу „Сла вен ски”,
где сам за вр ши ла ни жу и сред -
њу, и на кон то га упи са ла Фа -
кул тет му зич ке умет но сти.

l Ко ји ин стру мент је био ваш
из бор?

– Од сво је де сет го ди не сви -
рам кла вир. По че ла сам у
основ ној, а он да сам се у сред -
њој опре де ли ла за те о рет ски

од сек, где се по себ но про ду -
бљу ју  и сти чу зна ња из ди ри -
го ва ња, сол фе ђа, хар мо ни је,
кон тра пунк та, му зич ких об ли -
ка. На фа кул те ту сам упи са ла
и за вр ши ла два од се ка: му зич -
ку пе да го ги ју и ди ри го ва ње.

l Ба ви те се ди ри го ва њем
дуги низ го ди на?

– Нај ве ћи део мо је про фе си -
о нал не ка ри је ре је ве зан за град
Пан че во. Во ди ла сам Ака дем -
ски хор „Јо ван Бан дур”, а ка -
сни је сам осно ва ла и ка мер ни
ор ке стар. Све вре ме мог ди ри -
го ва ња у Пан че ву про пра ти ле
су мно ге те шко ће ег зи стен ци -
јал не при ро де. Од јед не про -
сто ри је у До му омла ди не до по -
де ље них про сто ри ја са удру же -
њем омла ди не Пан че ва, у

Светосав ском до му, уз ско ро
ни ка кве ме сеч не нов ча не на -
кна де за рад. Па, и те за јед нич -
ке про сто ри је смо мо ра ли да
на пу сти мо 2012. го ди не, ка да
је, по од лу ци СО Пан че во, цео
про стор вра ћен Цр кви, а хор се
са свим сво јим осво је ним тро -
фе ји ма, ин вен та ром, бо га том
му зич ком би бли о те ком, гар де -
ро ба ма, дво стру ким прак ти ка -
бли ма и кла ви ри ма на шао на
ули ци. До да на шњег да на та
си ту а ци ја се ни је про ме ни ла!

l Ко ли ко је пе ва ча про шло
кроз Ака дем ски хор „Јо ван
Бандур”?

– Кроз рад хо ра то ком тих
ско ро три де сет го ди на про шло
је ви ше сто ти на та лен то ва них
мла дих љу ди из Пан че ва и око -
ли не, да нас ра ши ре них по чи -
та вом све ту, ко ји ма при па да
сла ва за успе хе хо ра од по чет -
ка хор ског пе ва ња у Пан че ву
па све до да нас.

l Да ли да нас зна те раз лог
за што се та ко за вр ши ло?

– Ни је мо је да се ба вим про -
бле ми ма ко ји из ла зе из де ло -
кру га мо га умет нич ког де ло ва -
ња, али смо са сво је стра не учи -
ни ли све да Пан че во не из гу би,
по ми шље њу мно гих, као и
струч не јав но сти и му зич ке кри -
ти ке, нај и стак ну ти ји умет нич -
ки ан самбл у исто ри ји. У том
сми слу смо тра жи ли по моћ од
гра да на свим ни во и ма и, осим
вер бал не по др шке, ни смо ус пе -
ли ни шта кон крет но да до би је -
мо, па упр кос мно гим на шим
пред ло зи ма, пр вен стве но за про -
на ла же ње од го ва ра ју ћег про сто -
ра за рад на шег ан сам бла, као
и мо гу ћег ре ше ња на шег фи -
нан сиј ског по сло ва ња, оста ла је
и за вла да ла зло слут на ћут ња
над ле жних у гра ду!

l Ко ли ко је би ло иза зов но
пре у зе ти град ски хор с об зи -
ром на то да сте до шли из дру -
ге сре ди не?

– Пре не го што сам до шла у
Пан че во, ра ди ла сам с хо ром
„Бра ћа Ба рух” у Бе о гра ду, за -
јед но с про фе со ром Алек сан -
дром Ву ји ћем. Кон цер ти ра ли
смо по све ту, пу то ва ли на так -
ми че ња. Сти ца јем окол но сти

на кон уда је до шла сам ова мо.
У том тре нут ку ни је би ло мно -
го пе ва ча. Мој су пруг, ду го го -
ди шњи пе вач хо ра „Бран ко Кр -
сма но вић”, ан га жо вао се да ани -
ми ра и при ку пи љу де ко ји ће
пе ва ти. Би ло је те шко на ћи све
гру пе гла со ва, али смо ус пе ли.
Ра ди ла сам тај по сао са ужи ва -
њем, ен ту зи ја змом и с ве ли ком
љу ба вљу. Већ на кон не ко ли ко
ме се ци по сти гли смо пр ве успе -
хе. Иа ко је то би ло ама тер ско
пе ва ње, ра ди ли смо про фе си о -
нал но. Стре ми ла сам ка ви со -
ким умет нич ким до ме ти ма и
увек има ла зах те ван про грам.
Хте ла сам да до ка жем да је све
из во дљи во и да уз упо ран рад
мо же да се успе. На пра ви ли
смо и ка мер ни ор ке стар, јер

смо же ле ли и хте ли да на сво -
јим кон цер ти ма по ну ди мо гра -
ду и из во ђе ња во кал но-ин стру -
мен тал них де ла. На сту па ли смо
на свим ма ни фе ста ци ја ма, у
цр ква ма, ма на сти ру, ка те дра -
ли и не бро је но пу та у Кул тур -
ном цен тру, чак и на лет њим
по зор ни ца ма гра да.

l Шта је то у ди ри го ва њу
што вас је при ву кло?

– Че сто сам раз ми шља ла о
то ме и схва ти ла да мо ра те да
зна те ка ква је не ко лич ност. Би -
ла сам вр ло не мир но де те и
има ла сам не ку енер ги ју ко ја је
мо ра ла да се ис по љи. По ред му -
зи ке, ду го сам се ба ви ла и спор -
том, као ру ко ме та ши ца у ОРК-
у Бе о град и атле ти чар ка у „Цр -
ве ној зве зди”, где сам ус пе ла да
осво јим две ме да ље: злат ну и
брон за ну у ско ку увис. По ха ђа -
ла сам и му зич ку шко лу и Гим -
на зи ју. Не где на тре ћој го ди ни
мо ра ла сам да се опре де лим и
на пу сти ла сам спорт. Ту љу бав
пре ма спор ту пре не ла сам на
му зи ку. Ди ри го ва ње, по ред зна -
ња, тра жи и ве ли ку сна гу. То је
фи зич ки ве о ма на пор но. Се бе
сам ту не где пре по зна ла. По -
сле сред ње шко ле сам по че ла
да пе вам у хо ру „Ко ле ги јум му -
зи кум” код Да рин ке Ма тић Ма -
ро вић. Ту се мо ја љу бав пре ма
ди ри го ва њу и про ду би ла. По -
же ле ла сам да сво ју ка ри је ру
на ста вим и у том смеру.

l Шта то тре ба да по се ду је
је дан ди ри гент да би успе шно
во дио хор?

– Ди ри гент је као и тре нер.
Мо ра да бу де ха ри зма ти чан, до -
ми нан тан и да има не ку уну -
тар њу енер ги ју и сна гу и да зна
ка ко да на мет не сво је ми шље -
ње, да би га љу ди ува жа ва ли. То
је не што са чи ме се чо век ро ди.
Тех ни ка ди ри го ва ња мо же да се
на у чи, али то не. Оног мо мен та
кад ста не те ис пред ве ли ког бро -
ја љу ди, мо ра те се пред ста ви ти
и на мет ну ти као во ђа, ко ме они
ве ру ју и ко га слу ша ју.

l Да ли је би ло ла ко ускла -
ди ти по ро ди цу и по сао?

– Би ло је те шко то ис пра ти -
ти, по себ но ка да се про фе си о -
нал но ба ви те сва ким сег ментом.

Без об зи ра на мо ју љу бав и зна -
ње, да ни је би ло мо је све кр ве,
ба ка Ање, ко ја је чу ва ла де цу
док ја ни сам би ла с њи ма, не
бих ус пе ла све то. Она је по мо -
гла да се осе ћам си гур но. Ни -
ко их ни је во лео као ба ка. За и -
ста је за слу жи ла ме да љу с нај -
ве ћим сја јем.

l Ко ли ко вас ис пу ња ва
профе сор ски рад?

– На умет нич ким фа кул те -
ти ма не ма мно го сту де на та.
Сви има ју сво је спе ци фич не
жи вот не при че и зна ју чи ме
же ле да се ба ве. Пре да јем сол -
фе ђо они ма ко ји сту ди ра ју со -
ло пе ва ње, уда раљ ке, ги та ру,
хар фу, чем ба ло и ор гу ље. Пра -
ти мо шта се де ша ва у све ту и
ко ри сти мо сву мо гу ћу и до -
ступ ну ли те ра ту ру. На ши сту -
ден ти, куд год да су оти шли у
ино стран ство, ни су има ли про -
блем с пред ме том ко ји сам им
пре да ва ла. С по но сом се мо гу
по хва ли ти да су мно ги со ло пе -
ва чи, да нас ис так ну ти со ли сти
до ма ћих и свет ских сце на, сво -
је пр ве со ли стич ке пар ти је има -
ли на кон цер ти ма са Ака дем -
ским хо ром „Јо ван Бан дур”.

l Ко ли ко су вам зна чај не на -
гра де ко је сте то ком ка ри је ре
до би ја ли?

– Сва ка на гра да је но си ла
по себ ну ра дост. Увек би обе ле -
жи ла не ке пре ми је ре ко је сам
ра ди ла и не знам ко ју бих по -
себ но из дво ји ла. Се ћам се да
смо се у Ру ми так ми чи ли са
зре ња нин ским хо ром ко ји је
та да до шао из Лан го ле на и оки -
тио се на гра дом као нај бо љи
хор на све ту. Ми смо на так -
ми че ње оти шли из у зет но при -
пре мље ни. Има ли смо сја јан
на ступ и по де ли ли пр во ме сто
с њи ма. До би ли смо и на гра ду
но ви на ра и пу бли ке. По себ но
је би ло ин те ре сант но што је у
жи ри ју, по ред Да рин ке Ма тић
Ма ро вић и Ду ша на Ми ха ле ка,
био и ма е стро Мла ден Ја гуш,
као пред сед ник, ко ји је упу тио
из у зет не ком пли мен те ме ни и
хо ру. У том тре нут ку ми је то
мно го зна чи ло. Та кве по хва ле
и кри ти ке отва ра ју но ве ви ди -
ке и пу те ве. Ме ђу тим, де ша ва -
ло се да до жи ви мо и мно ге не -
прав де, да су нам не ке на гра де
из ма кле из раз ли чи тих раз ло -
га. Не ка ко се и те до ста пам те.

l До бит ни ца сте и Ок то бар -
ске, са да шње Но вем бар ске на -
гра де Гра да Пан че ва?

– Ок то бар ску на гра ду сам до -
би ла 1992. го ди не. Ве о ма ми је
дра го, али би ми би ло дра же да
сам је до би ла го ди ну или две
ра ни је. Ве о ма је ва жно да на -
гра де стиг ну у пра во вре ме, а не
ка сни је. У том тре нут ку ја сам
већ до би ла две ве ли ке на гра де:
Злат ну знач ку Кул тур но-про -
свет не за јед ни це Ср би је и „Злат -
ни жи жак”, ко ја је би ла на гра да
у кул ту ри гра да Пан че ва.

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

– На сво је си но ве Ву ка и Сте -
фа на и њи хо ве успе хе. Без об -
зи ра на по сао ко ји ра дим, срећ -
на сам што су они из ра сли у
два пре див на мла да чо ве ка ко -
ји у овим те шким вре ме ни ма
успе ва ју да оста ну сво ји и да
гра де сво је ка ри је ре. Оно што
сам ја по сти гла би ло је за ме -
не, али ус пе ти и као ро ди тељ
је за и ста по себ но.

l Ко ли ко је до ла зак у Пан -
че во ути цао на ва шу ка ри је ру?

– Мој пут је био дру га чи ји.
Мно ги стре ме да иду из ма њег
гра да у ве ћи, а ја сам спле том
жи вот них окол но сти до шла ова -
мо. Та мо бих си гур но има ла
дру га чи је и мно го ве ће мо гућ -
но сти за свој умет нич ки раз вој.
Ме ђу тим, ов де сам не што зи да -
ла од по чет ка, бо ри ла се и ни -
сам од у ста ја ла од сво јих ам би -
ци ја. Би ло је ле по и во ле ла бих
да се, упр кос све му, на ста ви
успе шна тра ди ци ја Ака дем ског
хо ра „Јо ван Бан дур”, јер то Пан -
чев ци оче ку ју и за служу ју! 

Мир ја на Ма рић

Вла ди мир Алек сић је пр ви
Ср бин ко ји је по ле тео је дри -
ли цом соп стве не кон струк ци -
је, у ок то бру 1909. го ди не, са -
мо не ко ли ко го ди на на кон
бра ће Рајт (1903). Осим то га
што се сма тра јед ним од пи -
о ни ра ва зду хо плов ства, био
је и ле кар, пи сао је пе сме и
но ве ле, ба вио се по ли ти ком,
сви рао кла вир, го во рио ви ше
стра них је зи ка и пре во дио Ге -
теа. Без об зи ра на све што је
учи нио, да нас је не пра вед но
за бо ра вљен.

Др Вла ди мир Алек сић је ро -
ђен 1873. го ди не у Ба нат ском
Но вом Се лу. На кон не ко ли ко
го ди на по ро ди ца Алек сић се
се ли у Пан че во, где Вла ди мир
за вр ша ва основ ну шко лу, а
сту ди је ме ди ци не у Гра цу. Иа -
ко је умро ве о ма млад, у 38.
го ди ни, ус пео је да то ком жи -
во та мно го чи ме оду ше ви Пан -
чев це. Отво рио је пр ву ор ди -
на ци ју у Пан че ву и, као да то
ни је би ло до вољ но, обез бе дио
и пр ви ренд ген свом гра ду.

Био је вла сник са на то ри ју ма
ко ји је пре ва зи ла зио европ ске
кри те ри ју ме по сво јој опре -
мље но сти (1908). По се до вао
је опе ра ци о ну са лу, ме ди цин -
ске апа ра те, ку па ти ла, во до -
вод и стру ју. Био је пр ви Пан -
че вац са ау то мо би лом.

Због све сти о не пре ста ним
по ку ша ји ма ма ђа ри за ци је,
осно вао је па три от ско дру -
штво „Узда ни ца”. По што је је -
дан од на чи на очу ва ња на ци -
о нал ног иден ти те та упра во
сна га ин те лек та, на дру же њи -
ма ко ја је „Узда ни ца” ор га ни -
зо ва ла слу ша ла су се пре да -
ва ња из тех ни ке и умет но сти,
чи та ле су се пе сме. Дру жио
се са Иси до ром Се ку лић… На -
и ме, док тор Алек сић је ве ли -
ки зна чај при да вао срп ској
књи жев но сти. На рав но, одр -
жа ва на су пре да ва ња из ва -
зду хо плов ства на ко ји ма је го -
во рио док тор Алек сић. Због
јед не на бу ја ле ро до љу би ве из -
ја ве био је при тво рен два ме -
се ца. Од у зи ма ње сло бо де му
је те шко па ло, па је сво ју ту гу
из ра зио сти хо ви ма – на пи сао
је пе сму „Роб”.

Пре ма са чу ва ним до ку мен -
ти ма, но вин ским исеч ци ма,
бе ле шка ма и фо то гра фи ја ма,
од ко јих се нај ве ћи део на ла -
зи у Му зе ју ва зду хо плов ства
у Бе о гра ду, др Вла ди мир Алек -
сић је ме ђу пр ви ма по чео сам
да пра ви ле те ли це. За ва зду -
хо плов ство се за ин те ре со вао
1907. го ди не и, ослу шку ју ћи
ве сти о на прет ку ави ја ци је ко -
је су до ње га сти за ле, за по чео
је из ра ду ле те ћих мо де ла ави -
о на, ко је је ба цао с кро ва свог
са на то ри ју ма.

Кроз прак ти чан рад на мо -
де ли ма, уз по дат ке из књи га и
но ви на, сте као је ис ку ство које

му је омо гу ћи ло да се упу сти
у из ра ду ле те ли це у при род -
ној ве ли чи ни. Ка ко би упот -
пу нио зна ње и имао што ви -
ше по да та ка, ав гу ста 1908. го -
ди не от пу то вао је у Па риз, где
је при су ство вао ле то ви ма бра -
ће Рајт. По сто ји ве ро ват но ћа
да се са слав ном бра ћом том
при ли ком и упо знао, а по том
и до пи си вао. У Па ри зу је ку -
пио ма те ри јал по тре бан за гра -
ђу ле те ли це и при ку пио по -
дат ке о мо то ри ма ко ји су та да
пра вље ни и угра ђи ва ни.

По по врат ку у Пан че во по -
чео је да пра ви ве ћу је дри ли -
цу, ти па дво крил ца, ко ја је
би ла за вр ше на у дво ри шту ње -
го вог са на то ри ју ма по чет ком
је се ни 1909. го ди не. У по слу
му је по ма гао сто лар Јор дан,
ко ји је по ње го вим на цр ти ма
из ра ђи вао др ве не де ло ве. По -
ма га ли су и ле ка ри и дру го
осо бље са на то ри ју ма.

Це ла спра ва би ла је те шка
све га 70 ки ло гра ма. Ае ро план,
ка ко је сво ју је дри ли цу на зи -
вао Алек сић, био је из гра ђен
од др ве них шта по ва. Алек сић
је пла ни рао да ка сни је у сво -
ју је дри ли цу угра ди мо тор и
пре тво ри је у ави он!

По чет ком ок то бра 1909. го -
ди не ле те ли ца је за вр ше на и
са ста вље на у дво ри шту са на -
то ри ју ма. За проб не ле то ве
Алек сић је ода брао про пла нак
на по ро дич ном има њу на ис -
точ ном ру бу Пан че ва, два ки -
ло ме тра од ма на сти ра Вој ло -
ви ца. У при су ству су гра ђа на,
17. ок то бра 1909. го ди не по -
ку шао је да по ле ти је дрилицом

по мо ћу гу ме не ужади (не што
по пут праћ ке). Једрили ца се
по пе ла на ви си ну од не ко ли ко
ме та ра, али је због не у са вр ше -
но сти и мо гу ће не ве шти не ле -
та ча на гло по ле те ла ка зе мљи
и де ли мич но је оште ће на.

На да ле ко се при ча ло и пи -
са ло о др Вла ди ми ру Алек -
си ћу и ње го вом „кри ла том
зма ју”. Штам па у Ма ђар ској
пр ва је пи са ла о епо хал ном
от кри ћу мла дог Пан чев ца, а
по том се вест пре не ла кроз
Евро пу до Аме ри ке.

Пр ви по ку шај ни је обес -
хра брио ни ти по ко ле бао
Алек си ћа. Био је чврст у на -
ме ри да на је дри ли цу угра ди
мо тор. На овом по слу ра дио
је то ком 1910. го ди не, али су
нов ча не и по ро дич не те шко -
ће ус по ри ле ње го ве на ме ре.
По чет ком 1911. го ди не спре -
ма се на пут за Аме ри ку, где
је на ме ра вао да ку пи мо тор
за сво ју ле те ли цу. Осим то -
га, же лео је да на кон уград -
ње мо то ра оба ви и не ке ис -
прав ке. На ме ра вао је да са о -
ни це за ме ни точ ко ви ма ка -
ко би ави он лак ше и бр же
по ле тео.

На жа лост, бо лест га је оме -
ла. У је сен 1911. го ди не у Бе -
о гра ду је опе ри сан од упа ле
сле пог цре ва. По сле хи рур -
шког за хва та до био је тро ва -
ње и 24. де цем бра 1911. го -
ди не и умро. У Пан че ву му се
да нас ни гро ба не зна. У бли -
зи ни по ља не с ко је је др Вла -
ди мир Алек сић уз ле тео ка -
сни је ће ни ћи фа бри ка ави о -
на „Утва”. У Пан че ву јед на
ули ца на Ко те жу но си ње го во
име, а се ћа ње на овог пи о ни -
ра ави ја ци је чу ва и ма ке тар -
ски клуб ко ји но си име „Др
Вла ди мир Алек сић”.

Једрилица Владимира Алексића пред полетање 1909.
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ПАН ЧЕВ ЦИ ЗА СЛУ ЖУ ЈУ ГРАД СКИ ХОР
ЗА БО РА ВЉЕ НИ ДР ВЛА ДИ МИР АЛЕК СИЋ
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Оно што је, по ред оста лог, обе -
ле жи ло ово го ди шњу но во се -
љан ску „Фи ја ке ри ја ду” је сте чи -
ње ни ца да је реч о пр вој ма ни -
фе ста ци ји тог ти па ове го ди не
у др жа ви.

То је, уз тра ди ци о нал но бес -
пре кор ну ор га ни за ци ју и го -
сто прим ство до ма ћи на – Ко -
њич ког клу ба „Бу дућ ност”, до -
при не ло да овај до га ђај бу де
је дан од ква ли тет ни јих и атрак -
тив ни јих.

Та ко је дру гог да на се о ске
сла ве Ду хо ви, у по не де љак, 8.
ју на, хи по дром Ва ша ри ште по -
се ти ло мно го љу би те ља ко ња,
а они, она ко на о чи ти, по но си -
ти, па још упрег ну ти у на ги -
зда не фи ја ке ре, не сум њи во су
би ли глав ни ју на ци овог ус пе -
лог по ку ша ја очу ва ња ба нат -
ске тра ди ци је.

Осам на е ста но во се љан ска „Фи -
ја ке ри ја да” за пра во ни је би ла
са мо пр ва ово го ди шња ма ни -
фе ста ци ја де фи леа пре ле пих
ко ња и фи ја ке ра, већ је на не -
ки на чин отво ри ла и се зо ну
јав них оку пља ња на отво ре ном,
бу ду ћи да их, због до бро по -
зна тих, пан де миј ских раз ло га,
већ ду го ни је би ло.

До ма ћи ни су се и овог пу та
по тру ди ли да све про тек не у
нај бо љем ре ду, а због до брог
гла са и нео че ки ва не ча сти да
ор га ни зу ју пре ми јер но так ми -
че ње ра сних ли пи ца не ра, број
уче сни ка у над ме та њи ма од
јед но пре га до ви ше пре га био
је ре кор дан.

Ипак, тог дру гог да на но во -
се љан ске сла ве Ду хо ви, у по -
не де љак, 8. ју на, на та мо шњем
хи по дро му Ва ша ри ште, ре зул -
та ти, по бе де и пе ха ри ни су би -
ли то ли ко у фо ку су, ко ли ко ле -
по та за мно ге нај пле ме ни ти -
јих че тво ро но жних би ћа на све -
ту и ужи ва ње у њи хо вом бес -
пре кор ном из гле ду, по но сном
др жа њу или гра ци о зном хо ду.

И на ши оства ри ли успе хе

Све је по че ло обра ћа њем пред -
сед ни ка Ко њич ког клу ба „Бу -
дућ ност” и глав ног ор га ни за -
то ра ма ни фе ста ци је Ла за ра Ма -
ри не ла. Он је сви ма за хва лио
на по др шци, а пре све га ге не -
рал ном спон зо ру Гра ду Пан -
че ву, чи ји је пред став ник, Зо -
ран Гр ба, већ ник за по љо при -
вре ду, се ло и ру рал ни раз вој, и
зва нич но отво рио до га ђај.

Пре са мог де фи леа ат мос фе -
ру су уве ли ча ла два до ма ћа ор -
ке стра, то јест на да ле ко чу ве не
фан фа ре „Ти не ре ту” и „Кул ту -
ра”. За то вре ме, у та квој, ве се -
лој ат мос фе ри, број ни по се ти -
о ци иш че ки ва ње су мо гли да

пре кра те у ша то ри ма ра за пе -
тим са мо за ову при ли ку.

С дру ге стра не, глав ни про -
та го ни сти овог хе пе нин га про -
ла зи ли су по след ње при пре ме.
А ка да су ли пи ца не ри би ли
упрег ну ти у фи ја ке ре и оба ви -
ли нео п ход но за гре ва ње, дат је
знак за по че так.

Пр ви су се пу бли ци и струч -
ном жи ри ју, ко јем је пред се -
да вао Но во се ља нин Бо јан Ци -
ку ша, пред ста ви ли дво пре зи.
И од мах се ви де ло да ли не ки
пар ко ња, по ред из гле да, има

хар мо нич но ујед на чен ход или
ко ли ко се сам вла сник по тру -
дио да улеп ша свог љу бим ца и
за пре гу. Уче сни ци су се ни за -
ли је дан за дру гим; сви би до -
шли пред ко ми си ју ка ко би на -
пра ви ли та ко зва ну осми цу и
по том на ста ви ли до сво јих по -
чет них по зи ци ја, пра ће ни апла -
у зи ма за ди вље не пу бли ке. На -
кон то га на сту пи ли су јед но -
пре зи, тро пре зи, че тво ро пре зи
и на кра ју ви ше пре зи...

Ре зул та ти, као што је ре че -
но, ни су би ли у пр вом пла ну,

већ све у куп на сли ка, ко јом је
до ми ни рао ро ман ти чан при -
зор ба нат ске тра ди ци је. Ипак,
ни је зго рег ис та ћи да су и по -
је ди ни су гра ђа ни по сти гли зна -
ме ни те успе хе. Та ко је Бо рис
Ми јал ков ски из ја буч ке Ер ге -
ле „Ве лич ко вић” са сво јим ли -
пи ца не ри ма по бе дио у ка те го -
ри ји тро пре га и ви ше пре га, у
ко јем се на шло се дам ра сних
гр ла, док је у дво пре гу за у зео
че твр ту по зи ци ју. У тој ка те го -
ри ји, два сте пе ни ка из над, на -
шао се Бо јан Ко ва че вић из клу -

ба „Пан че вац 1926”. Вре ди ис -
та ћи и да је ме ђу пре ко ше зде -
сет уче сни ка до сад би ло нај -
ви ше да ма во за ча (пет), да је
нај ста ри ји во зач био се дам де -
се то го ди шњи Ми ле Ма гли чић
из Ба ва ни шта, а нај мла ђа –
осмо го ди шња Ја ња Кља јић из
Обре нов ца...

Ли пи ца не ри све че шће
вуку сва то ве

Ре до ван гост но во се љан ског до -
га ђа ја је и Вје ко слав Па па до -
пу ло, пред сед ник Управ ног

одбо ра Удру же ња уз га ји ва ча
ко ња ли пи цан ске ра се ко ња Ср -
би је, ко ји ни је крио ра дост због
ово ли ког бро ја уче сни ка, што
зна чи да љу ди це не ово што
Но во се ља ни ра де.

– Ка да је реч о са мом уз го ја
ко ња, мо рам да из ра зим за до -
вољ ство што је све ви ше мла -
дих љу ди ко ји же ле да га је ли -
пи ца не ре, а ни чу и но ве ма ни -
фе ста ци је. С дру ге стра не, са -
да мно ге ве ли ке свад бе тра же
фи ја ке ре, ко је ву ку ове цар ске
жи во ти ње. И та ко, док су нас
до пре пе де се так го ди на ко њи
хра ни ли и ву кли, ка да су их у
том по гле ду ис ти сну ли трак -
то ри и ка ми о ни, са да су нам
оста ли у ср цу и ду ши, ко ју ма -
ни фе сту је мо на ова кве на чи не
– ка же Па па до пу ло.

Он до да је да на су ди ја ма ни -
је био лак за да так; нај бит ни је
им је ка ко ко њи из гле да ју, ка -
ква им је опре ма, за тим да фи -
ја кер бу де чист, а гле да се и
ка ко је во зач об у чен.

– Кад ко њи кре ну, су ди ја оце -
њу је и ка кви су им хо до ви, као
и ка ко др же гла ву, а тре ба и да
бу ду у што ве ћој хар мо ни ји. Да
би се до све га то га сти гло, основ -
но је да гр ло има аде кват ну ге -
не ти ку, јер не мо же ве жба све
да ре ши. Ипак, мо ра да се с
њи ма ра ди, па већ од дру ге го -
ди не ждре бе по чи ње да лон -
жи ра, то јест да на јед ном по -
во цу тр чи укруг, ка да се про ба,
ре ци мо, да ли је го лиц љи во на
сто ма ку или но га ма. Тек он да
му се ста вља ју огла ви на и амо -
ви. Тек он да се упре же, али у
па ру са ста ри јим ко њем, и по -
ла ко учи од ње га. На во за чи ма
је да их при ли ком на сту па, у
слу ча ју по тре бе, још ма ло ко -
ри гу ју. Су ди је то па жљи во по -
сма тра ју и оце њу ју, али гле да ју
и мно го то га дру гог – од из гле -
да во за ча до фи ја ке ра – ис ти че
пред сед ник удру же ња уз га ји ва -
ча ли пи ца не ра.

Ипак, све је ма ње ко ња...

Ипак, до ма ћи ни ма, уз све за -
до вољ ство због још јед не ус пе -
ле ма ни фе ста ци је, оста је јед на
жал – овог пу та ни је би ло пред -
став ни ка Но вог Се ла. Ме ђу уче -
сни ци ма је би ло и Пан че ва ца,
Ја бу ча на, До ло ва ца, па Цре па -
ја ца, ко ји та ко ђе има ју од лич -
ну фи ја ке ри ја ду, за тим го сти ју
из Ов че, Бор че, Али бу на ра, па
Вр шца и Но вог Са да, Ко ви на...
Али не и Но во се ља на...

Пред сед ник Ла зар Ма ри нел
при знао је да је то бол на
чињени ца...

– Сви ми пам ти мо вре ме на
ка да је сва ка ку ћа има ла ко ње.
Мо ји ро ди те љи су их та ко ђе
има ли, па чак и ма гар це, и ја

се до бро се ћам ка да ме је је дан
од њих ву као по пра ши ни за то
што сам омо тао ко но пац око
ру ке. Но са да нам је пре о ста ло
са мо да се се ћа мо и чу ва мо ту
пре ле пу тра ди ци ју, што успе -
ва мо, по ред оста лог, и за хва -
љу ју ћи раз у ме ва њу Гра да и Ме -
сне за јед ни це, као и ло кал них
при вред ни ка – ка же Ма ри нел.

Је дан од ду го го ди шњих чла -
но ва ор га ни за ци о ног од бо ра,
Си ни ша Ко јић, сла же се да је
ово омаж ста рим до брим вре -
ме ни ма и се ћа њу на де тињ ство,
ка да је сва ко у свом дво ри шту
имао бар по јед ног ко ња

– Са да их има тек де се так,
али они ни су ра сни, а са мим
тим ни кон ку рент ни на ова -
квим пред ста ва ма. По след њи
су има ли до бре ко ње су гра ђа -

ни Ау рел Ма лај ма ре и Јо ви ца
Јо ва нов, ко ји су по сти за ли и
за вид не ре зул та те, али на жа -
лост и они су са да од у ста ли.
На ма оста је да се тру ди мо да
са чу ва мо „Фи ја ке ри ја ду” у овим
те шким вре ме ни ма. Са мо два -
пут нам то ни је по шло за ру -
ком, јед ном због сли нав ке и
ша па, а дру ги пут због бом бар -

до ва ња. И по ред то га што не -
ма мо за пре ге, љу ди има ју раз -
у ме ва ња, па до ла зе ова мо пр -
вен стве но за хва љу ју ћи ор га ни -
за ци ји и го сто прим ству – на -
во ди Ко јић.

А при пре ме за сле де ћу, де -
вет на е сту „Фи ја ке ри ја ду” по -
че ле су на вре ме – истог да на,
јер са мо та ко се мо же оче ки -
ва ти ова кав успех...

Ј. Фи ли по вић

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 -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Ко ви нац
Пре сла дак ма ле ни муж јак про на -
ђен је не дав но на Ко те жу 2. По ја -
вио се ни от ку да, а по сле про ве ре
до шло се до са зна ња да је чи по ван
на оп шти ну Ко вин.

При лич но до бро је не го ван, као
да је имао вла сни ка, па је мо гу ће да
га је не ко до ве зао. Ве о ма је драг и
сла же се с дру гим пси ма.

На жа лост, ни је без бе дан на ули ци
због тро ва ча и љу ди ко ји не во ле жи во ти ње, па сва ко ко би же -
лео да га из ба ви, тре ба да се ја ви на те ле фон 065/22-11-354.

Ма зуљ че
Ова жен ки ца пред ста вља ау тен тич ну
улич ну ме шан ку ка кву је мо гу ће про на -
ћи са мо на јав ним по вр ши на ма. Мла да
је и са сво јих око го ди ну и по да на тра -
жи не ку озбиљ ну по ро ди цу или дво ри -
штан це у ко јем мо же да бу де си гур на.

Сте ри ли са на је, здра ва, ве се ла и сла -
же се и с дру гим пси ма, а због на ве де не си ту а ци је на Ко те жу
у ве зи с тро ва њем па са и ма ча ка тра жи што хит ни је удо ми -
те ље, ка ко би из ву кла жи ву гла ву.

Све ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фон 065/22-11-354.

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.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОДР ЖА НА НО ВО СЕ ЉАН СКА „ФИ ЈА КЕ РИ ЈА ДА”, ПР ВА ОВЕ ГО ДИ НЕ У ЗЕ МЉИ

ГРИ ВА СТИ ЛЕ ПО ТА НИ ЧУ ВА ЈУ ТРА ДИ ЦИ ЈУ

ЈА БУ ЧА НИ МА ДУ ПЛА КРУ НА

ПАН ЧЕВ ЦИ ИМ И КИ КЕ ПЛЕ ТУ

По бед ник у две ка те го ри је,

Бо рис Ми јал ков ски, тре нер

и во зач ја буч ке Ер ге ле „Ве -

лич ко вић”, у ко јој се уз га ја ју

са мо ли пи ца не ри, то јест па -

рад ни ко њи, ка же да је у Но -

вом Се лу и по чео 2009. го -

ди не.

– До шли смо са де сет ко -

ња у свим ди сци пли на ма –

од јед но пре га до ви ше пре га.

На ши ко њи спа да ју у ква ли -

тет ни је на овој ма ни фе ста -

ци ји, што смо још је дан пут

до ка за ли. А да би смо до шли

до тог ни воа, уз до бру ге не -

ти ку, нео п хо дан је и ве ли ки

рад. При на бав ци ко би ла и

при плод них па сту ва гле да мо

све – од ста ва, пре ко хо да,

до ге не ти ке. Мо рам да на -

гла сим да ово ни је би знис,

већ чи ста љу бав, и то ску па,

јер пар ко ња мо же да ко шта

и до де сет хи ља да евра. По -

ред то га, про се чан ба нат ски

па рад ни фи ја кер ста је од хи -

ља ду пет сто евра до три хи -

ља де, а так ми чар ски од че -

ти ри до се дам-осам хи ља да,

ко је мо ра мо да уво зи мо из

Ру му ни је и Ма ђар ске – ка же

Бо рис.

Дру го пла си ра ни у ка те го ри -

ји дво пре га, Бо јан Ко ва че -

вић, пред ста вља Ко њич ки

клуб „Пан че вац 1926” и

стал ни је уче сник но во се -

љан ске „Фи ја ке ри ја де”.

– Ко ње за так ми че ње

при пре ма мо озбиљ но – од

сва ко днев них тре нин га до

спе ци јал не ис хра не, ка да

им углав ном да је мо овас.

Овог пу та пред ста ви ли смо

се са два гр ла од пет и шест

го ди на, ко ја мо ра ју да бу ду

ле па као снег, а сна ја им је

чак ис пле ла ки ке на ре пу и

гри ви. С дру ге стра не, и во -

зач тре ба да бу де до те ран

ка ко до ли ку је и да има ру -

ка ви це, ше шир, кра ва ту...

Ина че, у на шем клу бу има

око сто ко ња, од ко јих се -

дам де се так ли пи ца не ра.

Сре ћом, све је ви ше оних

ко ји ула зе у овај спорт, а

углав ном оста ју де ца ко ја

има ју ге нет ски код. Ни је ла -

ко оп ста ти ни због ма те ри -

јал ног аспек та, јер мо ра мо

да се ба ви мо дру гим по сло -

ви ма ка ко би смо све ово

одр жа ва ли – ис ти че Бо јан.

Чак шездесет запрега на овогодишњој манифестацији

На „Фијакеријади” ни женска лепота није изостала



Тре нер Ком не нић на
кор ми лу још две
годи не

По че так Су пер ли ге
за ка зан за 
29. ав густ

Ру ко ме та ши Ди на ма су пре -
кид шам пи о на та у Су пер ли ги
услед пан де ми је ко ро на ви ру -
са до че ка ли на пр вом ме сту,
као су ве ре ни ли де ри елит ног
ран га так ми че ња. С не стр пље -
њем су по кло ни ци игре с ле -
пљи вом лоп том у на шем гра -
ду иш че ки ва ли утак ми це сво -
јих ми ље ни ка у за вр шни ци Ку -
па Ср би је и плеј-офу, нај ве ћи
оп ти ми сти са ња ли су и о тро -
фе ји ма, али ко ро на ви рус је за -
у ста вио пла не ту... Ста ла је и
ле пљи ва лоп та.

По сле убла жа ва ња ван ред -
них ме ра ру ко ме та ши Ди на -
ма по но во су на оку пу, у сво -
јој „ба зи”, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту. 

– Оку пи ли смо тим ко ји је
играо у са да већ про шлом

првен ству, оба ви ће мо те сти -
ра ња игра ча, али си гур но је
да ће за но ву се зо ну на ша еки -
па пре тр пе ти не ке из ме не.
Мом ци ће у овој фа зи тре ни -
ра ти три пу та не дељ но, да ма -
ло по вра те фор му, а по том ће
по но во оти ћи на крат ку па у -
зу. До би ће план и про грам ра -
да, а по че так пра вих при пре -
ма за но ву се зо ну за ка за ли
смо за 13. јул. Епи де ми ја ко -
ро на ви ру са је све по ре ме ти -
ла, па са да мо ра мо да се при -
ла го ђа ва мо но во на ста лим
окол но сти ма. Супер ли га ће

би ти си гур но квали тет ни ја,
јер ће се за бо до ве бо ри ти 14

клу бо ва, пошто ће и уче сни -
ци СЕ ХА ли ге насту па ти у

дома ћем шам пи о на ту. Оно
што је већ са да по зна то, је сте
то да смо с пр вим тре не ром
Аки мом Ком не ни ћем про ду -
жи ли са рад њу на још две го -
ди не. За до вољ ни смо ње го вим
ра дом, уо ста лом ре зул та ти и
по глед на та бе лу до вољ но го -
во ре. Наш циљ је да до ве де -
мо мла ђе игра че, а шан су ће
до би ти и по је ди ни де ча ци из
Ру ко мет не ака де ми је Ди на -
ма, ко ји ће тре ни ра ти с пр -
вим ти мом – ре као је спорт -
ски ди рек тор РК-а Ди на мо
Сто јан Ра да но вић.

Ове се зо не ру ко мет на се зо -
на у на шој зе мљи по чи ње ра -
ни је не го ина че. Фи нал ни тур -
нир Ку па „Бра ни слав По кра -
јац”, на ко ме ће се Вој во ди на,
Ме та ло пла сти ка, Пар ти зан и
Ди на мо бо ри ти за ве ли ки пе -
хар, за ка зан је за 22. и 23. ав -
густ, а тр ка за бо до ве у ру ко -
мет ној ели ти на ше зе мље стар -
ту је 29. ав гу ста.

Пан че вач ки „жу то-цр ни” и у
но ву се зо ну ула зе с ве ли ким
ам би ци ја ма...

СПОРТ
Петак, 12. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ди на му шест вред них
тро фе ја

Но ви три јумф 
Са ње Ма рић

На ста ди о ну Вој не ака де ми је у
Бе о гра ду у су бо ту, 6. ју на, отво -
ре на је но ва атлет ска се зо на.
Одр жа но је пр во зва нич но так -
ми че ње по сле пан де ми је ко ро -
на ви ру са. Отво ре но пр вен ство
глав ног гра да у кон ку рен ци ји
мла ђих ју ни о ра оку пи ло је так -
ми ча ре из го то во свих клу бо ва
из бе о град ских оп шти на, као и
мно гих ко лек ти ва из око ли не
Бе о гра да и Вој во ди не.

Кон ку рен ци ја је по себ но би -
ла ја ка у сприн тер ским и
бацачким ди сци пли на ма.
Атлет ски клуб Ди на мо се на

овом так ми че њу пред ста вио са
де вет так ми ча ра, а укуп но му

је при па ло чак шест вред них
тро фе ја.

Алек са Жи ва нов је осво јио
злат ну ме да љу у ба ца њу ко пља,
с хи цем од 53,50 ме та ра, што
је и ње гов лич ни ре корд. Ње -
гов основ ни циљ ове се зо не је -
сте Пр вен ство Бал ка на за мла -
ђе ју ни о ре, ко је ће би ти одр жа -
но у сеп тем бру. Алек са је осво -
јио и брон за ну ме да љу у ба ца -
њу ку гле и по ка зао да је ње го ва
фор ма у уз ла зној пу та њи.

У тр ци де вој чи ца на 400 ме -
та ра Ма ри ја Мр ке ла је оства -
ри ла по бе ду с ре зул та том 59,20
се кун ди. Да у за вр шни ци ни је
на пра ви ла јед ну ма лу тех нич -
ку гре шку, њен ре зул тат би био
мно го бо љи. Ана ста си ја Мр ке -
ла је у ис тој тр ци осво ји ла сре -
бр но од лич је, па су та ко се стре
Мр ке ла, Ма ри ја и Ана ста си ја,
по ка за ле ап со лут ну до ми на ци -
ју у овој атлет ској ди сци пли ни.

Стра хи ња Стев шић је лич -
ним ре кор дом од 2:02 ми ну та
у тр ци на 800 ме та ра дру ги
сти гао на циљ, али од ње га се
од лич ни ре зул та ти тек оче ку -
ју. Све бо љи је и Ан дре ја

Божанић, ко ји је за у зео тре ће
ме сто у сво јој гру пи, та ко ђе у
над ме та њу на 800 ме та ра.

Ла на Цвет ко ски је за слу жи -
ла брон за ну ме да љу у ба ца њу
ко пља, с хи цем од 29,10 ме та -
ра. Она је пр ви пут ба ца ла ко -
пље ве ће те жи не, па због то га
њен успех још ви ше до би ја на
зна ча ју. У фи на лу над ме та ња
у ба ца њу ко пља на шла се и Ан -
ђе ла Ки ћо вић, ко ја се на кра ју
пла си ра ла на ше сто ме сто.

Ако је су ди ти по пр вом так -
ми че њу и осво је них шест ме -
да ља, чла но ви АК-а Ди на мо
по ка за ли су да је при прем ни
пе ри од ура ђен вр хун ски, без
об зи ра на окол но сти, па не тре -
ба сум ња ти да им пред сто ји
од лич на лет ња се зо на.

Вр ло до бар ре зул тат на овом
так ми че њу оства ри ла је и Са -
ња Ма рић, атле ти чар ка пан че -
вач ког Та ми ша.

Она је на сту пи ла у сво јој ре -
зер вној ди сци пли ни, у тр ци на
800 ме та ра, у над ме та њу де во -
ја ка до осам на ест го ди на. Са ња
је с ре зул та том од 2:18,22 ми -
ну та осво ји ла нај сјај ни је од лич -
је, а тре ба на гла си ти да је би ла
убе дљи во нај мла ђа так ми чарка.

Атле ти чар ка Та ми ша је во -
ди ла од по чет ка до кра ја тр ке
и, с ве ли ком пред но шћу у од -
но су на ри вал ке, пр ва про шла
кроз циљ.

– С об зи ром на то да Са ња
ни је тре ни ра ла 42 да на, због
ван ред ног ста ња, и чи ње ни це
да је има ла са мо ме сец да на за
при пре му, ре зул тат ко ји је
оства ри ла у Бе о гра ду је из над
оче ки ва ња – ре као је тре нер
АК-а Та миш Зо ран Ко цић.

Атлет ска се зо на на отво ре -
ном на ста вља се сле де ћег ви -
кен да. На про гра му су шам пи -
о нат Вој во ди не за пи о ни ре и
Отво ре но пр вен ство Бе о гра да
за ста ри је ју ни о ре.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1.е5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ОТВО РЕ НО ПР ВЕН СТВО БЕ О ГРА ДА У АТЛЕ ТИ ЦИ ЗА МЛА ЂЕ ЈУ НИ О РЕ

ОД ЛИ ЧАН ПО ЧЕ ТАК НО ВЕ СЕ ЗО НЕ

СТРУЧ НО-СТРУ КОВ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА
ФУДБАЛ СКИХ ТРЕ НЕ РА ПАН ЧЕ ВА

ПРИ ЗНА ЊА ЗА НАЈ БО ЉЕ

РУ КО МЕ ТА ШИ ДИ НА МА ОПЕТ НА ТЕ РЕ НУ

УВОД У ПРА ВЕ ПРИ ПРЕ МЕ

У ве ли кој са ли Спорт ског са ве -
за у по не де љак, 8. ју на, одр жа -
на је сед ни ца Управ ног од бо ра
Струч но-стру ков не ор га ни за ци -
је фуд бал ских тре не ра гра да
Пан че ва, на ко јој су уруче на
при зна ња нај у спе шни јим тре -
не ри ма у 2018. и 2019. години.

Са ста нак је по чео ми ну том
ћу та ња у част Ро до љу ба Осто -
ји ћа и Ми ла на Ада мо ва, не дав -
но пре ми ну лих, ду го го ди шњих
чла но ва те ор га ни за ци је.

Нај у спе шни ји тре нер за мла -
ђе ка те го ри је у 2018. го ди ни
био је Иван Зла та но вић из Ка -
ча ре ва, за рад у шко ли фуд ба -
ла при зна ње је за слу жио Ми -
о драг Га чић, док је нај бо љи
тре нер у ра ду са се ни о ри ма
био Го ран Мр ђа.

Ка да је 2019. го ди на у пи та -
њу, при зна ње за рад с мла ђим

ка те го ри ја ма за слу жио је Звон -
ко Ла за ров, тре нер у Шко ли
фуд ба ла Мун ди јал, али и „учи -
тељ” ка де та ФК-а Же ле зни чар,
док је на гра ду за нај бо љег тре -
не ра у ра ду са се ни о ри ма до -
био Не бој ша Пе тро вић, у то
вре ме шеф струч ног шта ба
Желе зни ча ра.

При зна ња је на гра ђе ни ма
уру чио Ми ло љуб Осто јић, а
потом је до го во ре на и јед на ле -
па ак ци ја. На и ме, у по не де љак,
15. ју на, од 10 са ти, на СЦ-у
„Мла дост” би ће одр жан по ка -
зни тре нинг ко јим ће ру ко во -
ди ти Алек сан дар Сте ва но вић,
Звон ко Ла за ров и Ми ло љуб
Осто јић, па ће то би ти до бра
при ли ка за све фуд бал ске тре -
не ре у на шем гра ду да до ђу у
ве ли ком бро ју и на ста ве сво ју
еду ка ци ју.

Страну припремио

Александар
Живковић
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Зорица Чикара,
технички секретар:
     – Остаћу код куће,
уживаћу у узгајању
цветног врта. Помоћи ће
ми моје кћеркице.
Викенде проводим у
кругу породице. Због
природе посла који
радим, настојим да
сваки слободан тренутак
посветим деци.

Филип Љиљак,
ученик:
    – У понедељак 
имам пријемни и 
за то ћу се припремати.
Поред тога,
прошетаћемо се, 
отићи ћемо у неки
кафић.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Перспектива
Гледати на околину с висине је најлакше.

    Али то је ружна слика.

    Људи су мали, а онда су и све остале појаве мале, сем тебе.

    Ипак, стварно има оних што су...

    ... ко бајаги велики.

    Попут људи-жаба.

    Свет, заправо, виде из те, своје перспективе.

    А мисле да су птице на врху димњака.

Збуњен
Волео бих да напишем нешто што нико не може да провали.

    До самог краја.

    Мислим, сценарио.

    За серију, филм... Живот.

    Ово последње звучи реално.

    Написати животни сценарио по коме се све одиграва...

    Све је у реду, слажу се и линије и боје.

    Хах, први не проваљујем.

Поново рођен
Мучиш се трошећи своје време.

    А оно је све што имаш.

    Вреднији од њега нису ни успутни уздаси.

    Чак и кад уживаш у њима.

    Док те не очарају невиност и искреност, немаш куд.

    Аутобарикада.

    Док се не посветиш себи, ниси нико.

    Не мучи се, уживај, једноставно је.

Душан
Којадиновић,
ученик:
     – Свираћу свој
инструмент, вежбаћу.
Надам се да ће бити
лепо време како 
бисмо могли да се
прошетамо. Све 
по могућности.

По че ли тре нин зи на
отвореном

Рад са свет ским
стручњаци ма

Стре ли чар ски клуб Пан че во је осно ван
са да већ дав не 1981. го ди не, а да су на -
ши су гра ђа ни вр ло та лен то ва ни за овај
спорт, по ка за ло се са мо пет ле та ка сни -
је. Већ 1986. го ди не клуб је осво јио сво -
ју пр ву злат ну ме да љу у екип ном на сту -
пу на Пр вен ству Ју го сла ви је.

По след ње нај сјај ни је од лич је на так -
ми че њи ма у бив шој СФРЈ Стре ли чар -
ски клуб Пан че во за слу жио је 1991. го -
ди не, и то у над ме та њу се ни о ра у га ђа -
њу олим пиј ским лу ком.

Клуб је на ста вио да осва ја тро фе је и
у на ред ним го ди на ма, ка ко у екип ној
кон ку рен ци ји, та ко и у ин ди ви ду ал ним
ка те го ри ја ма и сти ло ви ма.

Оно што је по себ но за ни мљи во је сте
по да так да до да на шњег да на ак тив но
тре ни ра ју и уче ству ју на так ми че њи ма
и не ки од осни ва ча клу ба, као што су
Иви ца Шпе хар и Ми ло ван Ву јић.

Епи де ми ја ко ро на ви ру са, ко ја је за -
хва ти ла чи та ву пла не ту, по ре ме ти ла је
и так ми чар ску се зо ну у стре ли чар ству,
као и тре на жни про цес у клу бу.

Не ка од ва жни јих так ми че ња на ко -
ји ма је тре ба ло да уче ству ју и чла но ви
Стре ли чар ског клу ба Пан че во, Свет ски
Куп у Ан та ли ји и Европ ско Пр вен ство у
Не мач кој, по ме ре на су за ка сни је да ту -
ме или од ло же на за на ред ну го ди ну. С
нај бо љим стре ли ча ри ма на Ста ром кон -
ти нен ту, па и на це лом све ту, тре ба ло је
да се над ме ће се ни ор Сте фан Жи кић у
ка те го ри ји сло же ног лу ка.

У вре ме ну изо ла ци је и сам тре на жни
про цес стре ли ча ра пре тр пео је из ме не,
па су так ми ча ри ви ше би ли кон цен три -
са ни на тре нинг сна ге, јер су та ко мо -
гли да ве жба ју у ма њим про сто ри ја ма.

Ка ко су ме ре у ве зи с пан де ми јом ко -
ро на ви ру са по пу шта ле, чла но ви СК-а
Пан че во уре ди ли су спољ ни те рен код
Ха ле спор то ва на Стре ли шту, а тре нин -
зи су об но вље ни уз по што ва ње пре по -

ру ка Вла де и Ми ни стар ства омла ди не
и спор та Ре пу бли ке Ср би је.

Уско ро се оче ку је и по че так но ве так -
ми чар ске се зо не у стре ли чар ству, а сви
по кло ни ци спор та у на шем гра ду на да ју

се да ће се СК Пан че во по но во бо ри ти
за пр во ме сто у Ср би ји. У пла ну су при -
пре ме с не ким од ме ђу на род них вр хун -
ских тре не ра, ко ји већ ре дов но до ла зе
и одр жа ва ју тре нин ге с на шим так ми -
ча ри ма и тре не ри ма. При мер је Донг
Еун Сук из Ко ре је, вр хун ски струч њак у
стре ли чар ству, ко ји је већ ра дио с так -
ми ча ри ма СК-а Пан че во.

Као озби љан спорт ски ко лек тив, ко ји
је го ди на ма у са мом вр ху у на шој зе -
мљи, Стре ли чар ски клуб Пан че во пла -
ни ра и ор га ни зо ва ње лет њег кам па за
мла де стре ли ча ре.

Сва ка част! А. Живковић

ТРИ ЈУМФ СТЕ ФА НА ЖИ КИ ЋА

По сле ду же па у зе про у зро ко ва не

пан де ми јом ко ро на ви ру са, отво ре -

на је но ва се зо на у стре ли чар ству.

Ниш је 7. ју на уго стио 46 так ми -

ча ра из це ле Ср би је ко ји су се над -

ме та ли на пр вом ово го ди шњем

тур ни ру на отво ре ном про сто ру.

Због про бле ма са оба вља њем

здрав стве ног пре гле да за спор ти -

сте, СК Пан че во је био у мо гућ но сти

да по ша ље са мо јед ног так ми ча ра,

па је наш град пред ста вљао Сте фан

Жи кић. Он се над ме тао у кон ку рен -

ци ји се ни о ра ко ји су га ђа ли сло же -

ним лу ком и осво јио пр во ме сто.

µМ. Шупица?С. Трајковић

ЧЛА НО ВИ СТРЕ ЛИ ЧАР СКОГ КЛУ БА ПАН ЧЕ ВО ОПЕТ НА ОКУ ПУ

НО ВИ ЈУ РИШ НА ВРХ СР БИ ЈЕ


