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Изабране најлепше
баште и балкони
» страна 3

Ова храна враћа 
сексуалну моћ
» страна 6

ПРИРОДАПРИРОДА

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

ТУРИСТИЧКА ПОНУДА НАШЕГ ГРАДА СВЕ ЗАНИМЉИВИЈА СУСЕДИМА

ПАНЧЕВО ЦЕНТАР ЗАБАВЕ ЗА КОВИНЦЕ, 
БЕОГРАЂАНЕ, СМЕДЕРЕВЦЕ И ВРШЧАНЕ

Страна 2

ПОСТОЈЕ НАЧИНИ ДА КОЛИКО-ТОЛИКО ЗАШТИТИТЕ СВОЈ СТАН Страна 7

И ЛОПОВИ ЈЕДВА ЧЕКАЈУ ДА
ВИ ОТПУТУЈЕТЕ НА ЛЕТОВАЊЕ

НАШИ СУГРАЂАНИ

Најјача Панчевка 
и најјачи Панчевци

Брза храна
на врућини:
да или не?

Стр. 8

Они дижу највеће терете, најснажније ударају,
побеђују најопасније противнике Стр. 9
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(НЕ)ИСКОРИШЋЕНОСТ ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА И ОКОЛИНЕ

Но ви за кон
за ста ру

по ли ци ју
Про ве ра иден ти те та све до ка
кр ше ња про пи са, ау дио и ви -
зу ел но сни ма ње пре кр ши о ца,
из да ва ње пре кр шај ног на ло га,
под но ше ње зах те ва за по кре -
та ње пре кр шај ног по ступ ка, за -
у ста вља ње во зи ла. Ово је са мо
део овла шће ња ко ја ће по но -
вом за ко ну, усво је ном по чет -
ком не де ље у Скуп шти ни Ср -
би је, има ти при пад ни ци
ко му нал не ми ли ци је, ка ко ће
се од са да зва ти до ско ра шњи
ко му нал ни по ли цај ци.

Не ма сум ње да ће нај ви ше
опреч них ре ак ци ја иза зва ти
од ред бе на осно ву ко јих ће они
у од бра ни од на па да и за спре -
ча ва ње бек ства сме ти да ко ри -
сте би бер-спреј и сред ства за
ве зи ва ње. Си гур но ће би ти
спор на и од ред ба по ко јој ће
ко му нал ним по ли цај ци ма би -
ти одо бре но да, у слу ча је ви ма
ка да оце не да је та ко бо ље, ра -
де у ци ви лу, а не у уни фор ми.
Кан ди да ти за ко му нал не по ли -
цај це про ла зи ће те о риј ску и
прак тич ну обу ку ко ја ће тра ја -
ти два и по ме се ца, а њи хов рад
ће се фи нан си ра ти из бу џе та
гра до ва и оп шти на.

Од го ва ра ју ћи на пи та ња но -
ви на ра о ле ги тим но сти но вих
и при лич но про ши ре них
овла шће ња ко му нал не ми ли -
ци је, ми ни стар за др жав ну и
ло кал ну са мо у пра ву у Вла ди
Ср би је Бран ко Ру жић из ја вио
је да се „но вим за ко ном не
уру ша ва прав ни по ре дак и да
не ће би ти иста овла шће ња
при пад ни ка МУП-а и ко му -
нал не ми ли ци је”.

У ње го вој из ја ви је из о ста ло
об ја шње ње ко ће во ди ти ра чу -
на о то ме да ко му нал ни ми -
ли цај ци не пре ко ра че овла -
шће ња, а ка ко ће би ти
ка жња ва ни у су прот ном, уко -
ли ко то учи не. Не ја сно је и да
ли су от кло ње не за кон ске пре -
пре ке за за по шља ва ње до вољ -
ног бро ја при пад ни ка ко му -
нал не ми ли ци је.

Због огра ни че ња за по шља -
ва ња у ре пу блич ким слу жба -
ма и ор га ни ма на осно ву за ко -
на ко ји је до не ла Вла да Ср би је,
по сао ко му нал ног по ли цај ца у
Пан че ву већ го ди на ма оба вља
не до во љан број љу ди. Да ли ће
та ко би ти и убу ду ће, оста је да
се ви ди, јер је ко му нал на по -
ли ци ја слу жба ко ја је и те ка -
ко по треб на не са мо на шем
гра ду већ и дру гим сре ди на ма
у Ср би ји.

Од ли чан ге о граф ски 
по ло жај: за по ла са та се
из пре сто нич ког „кру га
двој ке” сти же у наш

Хо тел по сто ји у 
пе шач кој зо ни, а 
отва ра се још је дан

Ко за две у под на сло ви ма
прет ход но из не те 
чи ње ни це зна?

Шпре хен зи дојч? Ду ју спик ин глиш?
Пар ле ву фран се? Ти го во риш по ру -
ски?

Ууу, ка ко би би ло ле по да нас на
ули ца ма у Пан че ву са ле ћу љу ди с не -
ким од ових пи та ња! Или на би ло ком
дру гом свом ма тер њем је зи ку... Мо -
же и на срп ском: ка жи те ми, мо лим
вас, где је Кул тур ни цен тар? До шао
пар из, на при мер, глав ног гра да. Све
то би зна чи ло да наш град ко ри сти
ту ри стич ке по тен ци ја ле ко је не спор -
но има.

И сал са и бајк-скуп

Кре ни мо од од лич ног ге о граф ског по -
ло жа ја Пан че ва. Од, ре ци мо, ха ле
„Пи о нир” у Бе о гра ду до цен тра на шег
гра да ко ли ма се сти же за, пла фон,
два де сет ми ну та. Оном фик тив ном
па ру ко ји по ме ну смо по треб но је мак -
си мум по ла са та да из пре сто нич ког
„кру га двој ке” до спе у наш.

Ако се ра ди о стра ним ту ри сти ма,
а има их за и ста мно го у глав ном гра -
ду, ко ји по же ле да на пра ве из лет, не -
ће им би ти про блем пре воз: не ко ли -
ко ау то тран спорт них фир ми из на шег
ре ги о на има ре дов не ау то бу ске ли ни -
је ка Пан че ву. Би ло би до бро да про -
функ ци о ни ше и „Бе о воз”, али су се
три ла те рал ни до го во ри у ве зи с тим
из ме ђу Бе о гра да, ре сор ног ми ни стар -
ства и Пан че ва из не по зна тог раз ло га
за у ста ви ли.

На рав но, да би ком ши је из су сед -
ног ве ле гра да и ту ри сти ко ји бо ра ве у
ње му зна ли за бр зо сти за ње до нас –

ОТ КЛО НИ ТИ ПРО ПУ СТЕ, ПА АГРЕ СИВ НА РЕ КЛА МА!
Пише: Михајло Глигорић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Расхлађивање

У Иванову, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БОР ЦА

Вен ци на би ста ма на род них хе ро ја
Не ка да шњи бор ци, њи хо ви по -
том ци, пред став ни ци број них
град ских удру же ња – рат них вој -
них ин ва ли да, пен зи о не ра, за не -
го ва ње тра ди ци је 51. ме ха ни зо -
ва не бри га де, НОР-а, Са ве за
ан ти фа ши ста – као и вој ске и
Гра да Пан че ва, оку пи ли су се 4.
ју ла, на Дан бор ца, у Град ском
пар ку, ка ко би по ло жи ли вен це
на би сте на род них хе ро ја Ол ге
Пе тров, Мар ка Ку ли ћа и Сте ви -
це Јо ва но ви ћа.

Су за на Јо ва но вић, чла ни ца
Град ског ве ћа за ду же на за под -
руч је ра да, за по шља ва ња и со ци -
јал не по ли ти ке, при сут ни ма је
ка за ла:

– Ово је да тум ка да је у Ср би ји до -
не та од лу ка о устан ку про тив фа ши -
стич ке оку па ци је, а по ди за њем устан -
ка 7. ју ла 1941. го ди не ство ре на је
нај ве ћа сло бод на те ри то ри ја у та да

оку пи ра ној Евро пи. За то је то зна ча -
јан дан за све. Из у зет на ми је част да
да нас ода мо по шту они ма ко ји су па -
ли за сло бо ду свих нас, хе ро ји ма ко ји
су у бор би про тив нај ве ћег зла у
модер ној исто ри ји чо ве чан ства да ли

нај ве ћу жр тву и за то за слу жу ју
на ше нај ду бље по што ва ње и за -
хвал ност. На ста ви ће мо да одр жа -
ва мо тра ди ци ју, јер и но ве ге не -
ра ци је, ко ји ма је ова про шлост
да ле ка и мо жда и не по зна та, мо -
ра ју учи ти о то ме и зна ти кроз
шта су на ша др жа ва и це ло чо ве -
чан ство про шли че тр де се тих го -
ди на 20. ве ка, ка ко се та ко не што
ни ка да не би по но ви ло.

На род је 4. ју ла 1941. го ди -
не у ан ти фа ши стич ку бор бу по -
ве ла Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го -
сла ви је. Убр зо су ор га ни зо ва не
ору жа не је ди ни це и од брам бе ни
рат је за по чет. Кра јем 20. ве ка и

по чет ком овог би ло је мно го по ку ша -
ја ре ви зи је или „до пу не” исто ри је: за
ан ти фа ши сте су про гла ша ва ни чет -
ни ци, чак и љо ти ћев ци. Ов да шњи
исто ри ча ри се још увек ни су до го во -
ри ли око чи ње ни ца. С. Т.

нео п ход на је до бра ре кла ма. У њој
нај ви ше про сто ра, ипак, тре ба да за у -
зме кон крет на ту ри стич ка по ну да, јер
кад до шљак до ђе, тре ба не што и да
ви ди и до жи ви.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Пан че ва
тру ди се да по ве ћа број ква ли тет них
де ша ва ња и да ти ме при ву че по тен -
ци јал не ту ри сте. Ни ко ла Сто ил ко вић,
ди рек тор ТОП-а, при ча:

– Кре ну ли су „Лет њи да ни”, ма ни -
фе ста ци ја то ком ко је ће до кра ја ав -
гу ста удру же ња с те ри то ри је гра да мо -
ћи да из ла жу и про да ју сво је
про из во де на Кор зоу. За не ко ли ко не -
де ља ће мо на Тр гу сло бо де по че ти са
ор га ни за ци јом сал са ве че ри – игра ће
пре ко пе де сет па ро ва и мо ћи ће да се
при кљу чи ко год по же ли. Ра ди мо на
про ши ре њу ма ни фе ста ци ја у се ли ма:
дру жи ће мо се у Омо љи ци и Ја бу ци, а
Ба нат ском Бре стов цу по ку ша ће мо да
вра ти мо не ка да шњу „Па при ки ја ду”,
про па лу због ло кал них раз ми ри ца,
ко ја ће се зва ти „По вр та ри ја да”.

Тран сил ва ниј ско пи во

Пре ма ка лен да ру, пр ва сле де ћа при -
ли ка – већ 19. ју ла – да се у Пан че ву
оку пи ве ли ки број ту ри ста, би ће 
20. тра ди ци о нал ни ме ђу на род ни
бајк-скуп у ор га ни за ци ји ло кал них

„Којо та”. Су де ћи по до са да шњих де -
вет на ест ис ку ста ва, град је то ком тог
ви кен да увек пре пун ве се лих
мотори ста.

Ако се ту ри сти до пад не у Пан че ву,
тре ба, нор мал но, не где и да пре спа ва.
За бај ке ре не бри не мо, они има ју свој
камп на Та ми шу, али где ће оста ли?

Упа дљи во је да у по след ње вре ме
има ви ше сме штај них ка па ци те та.
По ред ста рих хо сте ла, ме ста ко ја се
на зи ва ју пре но ћи штем или днев ним
бо рав ком и со ба по при ват ним ку ћа -
ма, има и но ве слич не по ну де, али и
тек отво ре них ма лих хо те ла, по пут
оног на Со да ри, у на се љу ко је је на
де сет ми ну та хо да од глав не ули це.
Гар ни хо тел по сто ји у пе шач кој зо ни
у епи цен тру гра да, а уско ро се у бли -
зи ни отва ра још је дан. Мно го бо ље не -
го пре го ди ну-дв е, али још увек не до -
вољ но за по тре бе гра да од 125.000
ста нов ни ка.

На то ме да ин фор ма ци је о сме штај -
ним ка па ци те ти ма, као и оно ме што
се у на шем гра ду де ша ва, до спе ју до
ту ри ста, ра ди Ту ри стич ка ор га ни за ци -
ја. Сто ил ко вић ка же да ТОП на сај мо -
ви ма ту ри зма и пре ко дру штве них
мре жа, што под ра зу ме ва и спе ци ја ли -
зо ва не „Феј сбук” стра не и „Ју тјуб” ка -
на ле, ра дио и ТВ еми си је и уз по моћ
ту ри стич ких но ви на ра ко ји до ла зе у
ТОП, про мо ви ше при ват ни ке ко ји по -
чи њу да се ба ве сме шта јем у на шем
гра ду, а укљу чу је их и у град ске и при -
вред не ма ни фе ста ци је. До да је:

– Оно што је од по ну де ва жно ис та -
ћи је сте град ски ка та ма ран; овај бро -
дић це ле го ди не осим зи ми, од сре де
до не де ље, пло ви по Та ми шу и Ду на -
ву. Има мо стан дард не ру те, по пут оне
од град ског при ста на до Пре о бра жен -
ске цр кве или до све ти о ни ка на ушћу
у Ду нав. Али ту ри сти мо гу са ми кре -
и ра ти ру ту, тј. во жњу по свом из бо ру
и же љи, а по сто ји мо гућ ност из најм -
љи ва ња ка та ма ра на на три са та, по ла
да на и цео дан. Це не су при сту пач не,
а то ком до са да шње две се зо не пре ве -
зли смо пре ко 8.500 пут ни ка. На при -
ста ну ће мо од ав гу ста ор га ни зо ва ти
му зич ке ве че ри.

По да так до ког смо до шли је да је
на тек за вр ше ним „Да ни ма Вај фер та”

сру шен ре корд по по се ће но сти. Уз то,
на ма ни фе ста ци ји је би ло око 180 Ру -
са и Бе ло ру са, на ули ца ма по цен тру
гра да чуо се сло ве нач ки је зик, до шли
су и гра ђа ни Ма ђар ске... Не зна се да
ли су про ба ли не ку до ма ћу сор ту пи -
ва или, ре ци мо, тран сил ва ниј ску. По -
ну да је би ла бо га та.

До ла зе нам ком ши је

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је смо до би -
ли од пан че вач ких уго сти те ља, ви кен -
дом је све ви ше мла дих из Бе о гра да,
Ко ви на, Сме де ре ва и Вр шца по пан -
че вач ким ло ка ли ма, а при мет но је да
су ста нов ни ци ових гра до ва, у по ро -
дич ној ва ри јан ти, че ста пу бли ка на
тра ди ци о нал ним ма ни фе ста ци ја ма,
као што је био слу чај на не дав но одр -
жа ном ин тер на ци о нал ном кар не ва лу.

Кад смо код тра ди ци је и ор га ни зо -
ва них ску по ва: Пан че во ну ди фан та -
стич ни Би је на ле умет нич ког деч јег
из ра за, је дан од нај ја чих џез фе сти -
ва ла у Ср би ји, „Кла сик фест”, ту су и
„Да ни ду хов не му зи ке”, свир ке по ка -
фи ћи ма и клу бо ви ма... Не сме ју се за -
бо ра ви ти ни ка ча ре вач ка „Сла ни ни -
ја да” или омо љич ки „Жи сел”.

Про дав ци не крет ни на још увек не
тр ља ју ру ке, али ка ко смо чу ли од не -

ких од њих, по сто ји тен ден ци ја ра ста
про да је ста но ва у пан че вач ким со ли -
те ри ма. Куп ци – ста нов ни ци глав ног
гра да; ем је ква драт про сто ра ов де не -
у по ре ди во јеф ти ни ји, ем је пре сто ни -
ца бли зу.

Да ле ко од то га да је наш град не ка -
кав Мон те Кар ло. Има сво јих ма на.
Ве ли ких. Град ска пла жа на пр ља вом
Та ми шу ни је ни ка ква; град ски ба зен
при стој но из гле да и има све што је
по треб но за ре лак са ци ју, али та мо че -
сто на вра ћа ју ло по ви; би ци кли стич -
ке ста зе по сто је са мо у тра го ви ма, а
стран ци на сво јим дво точ ка ши ма
(три де сет хи ља да би ци кли ста про ђе
го ди шње кроз наш град) но вац оста -
вља ју не ко ме дру гом, ма ло ко на њих
уоп ште обра ћа па жњу.

По ред от кла ња ња ових и слич них
про пу ста, чи ни се да је нео п ход но, ре -
ко смо већ, агре сив ни је мар ке тин шки
на сту пи ти, а у то мо ра ју да се укљу че
град ски оци. У го ди шњем бу џе ту Гра -
да те шком шест ми ли јар ди ди на ра мо -
ра ло би да се на ђе нов ца, на при мер,
за про мо тив ни ТВ спот о Пан че ву ко -
ји би се вр тео на нај јгле да ни јим ка на -
ли ма. Јер наш град и да ље има стиг -
му, обе леж је еко ло шке цр не тач ке.

Вре ме је да се то про ме ни.

С. Трај ко вић

ТОП на сајмовима туризма
и преко друштвених
мрежа, „Фејсбук” страна и
„Јутјуб” канала промовише
приватнике који се баве
смештајем у нашем граду.

У Штапској згради може се наћи одличан смештај

Бициклисти из Пољске, има их, али мало ко их примети
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У НЕ ДЕ ЉУ ИЗ БО РИ
ЗА СА ВЕ ТЕ МЗ

Гла са се у три се ла
На кон ре ла тив но крат ке кам -
па ње би ће спро ве де ни из бо -
ри за са ве те ме сних за јед -
ни ца у три се ла. Та ко ће од -
лу ком Скуп шти не гра да у
не де љу, 14. ју ла, у ре дов ном
тер ми ну на гла са ње иза ћи
гра ђа ни До ло ва, Омо љи це и
Ја бу ке. У ор га не вла сти та
три на се ље на ме ста би ра ће
се по пет на ест чла но ва.

Пре се дан у од но су на све
прет ход не ци клу се је сте то
што ће кан ди да та би ти упра -
во оно ли ко ко ли ко има ме -
ста. У пре во ду, је ди но су
пред став ни ци нај моћ ни је
пар ти је у Ср би ји, Срп ске на -
пред не стран ке, под не ли ли -
сте за ове из бо ре, док су их
све дру ге по ли тич ке гру па -
ци је на овај или онај на чин
бој ко то ва ле.

О то ме ће гра ђа ни, ко ји то
бу ду же ле ли, мо ћи да се из -
ја сне на по че ти ри би рач ка
ме ста у Омо љи ци и До ло ву,
као и на три у Ја бу ци, у вре -
ме ну од 7 до 20 са ти. Ј. Ф.

ЦРНА СЕДМИЦА У НАШЕМ ГРАДУ

У три несреће по ги ну ло 
дво је де це и 29-го ди шњи мла дић

До де лом на гра да и за хвал ни -
ца у На род ној ба шти 9. ју ла за -
вр шен је ово го ди шњи тра ди -
ци о нал ни кон курс ЈКП-а „Зе -
ле ни ло” за из бор нај леп ше ба -
ште, бал ко на и зе ле не по вр ши -
не у Пан че ву.

У ле пом ам би јен ту „Еко-па -
ви љо на” у нај ве ћем пар ку у
на шем гра ду по де ље ни су
покло ни на гра ђе ни ма, као и
за хвал ни це сви ма ко ји су
учество ва ли.

По бед ни ци у свим ка те го ри -
ја ма до би ли су ва у че ре ко је мо -
гу да ис ко ри сте у цве ћа ри и
ра сад ни ку „Зе ле ни ла” за ку по -
ви ну сад ног ма те ри ја ла. Пр ва
на гра да је ва у чер у вред но сти
од 10.000 ди на ра, док дру га на -
гра да из но си 7.000, а тре ћа
5.000 ди на ра.

За нај леп ше ба ште про гла -
ше не су оне ко је су уре ди ле
по ро ди ца Илић (Ули ца Слав ка
Бок ша на 2), Ви о ле та Па вло вић

(Бор ска 32) и Ца ја Ва сић
(Цвији ће ва 20).

Пр ве три на гра де у ка те го -
ри ји за нај леп ши бал кон осво -
ји ли су: Сла ђа на Ми ја то вић
(Ма је вач ка 6), Вла дан Ада мо -
вић (Ба те Ми ха и ло ви ћа 2) и
Љу ба Мељ ни ков (Сте ва на Шу -
пљик ца 125).

Жи ри „Зе ле ни ла” до де лио је
и спе ци јал не на гра де за нај -
леп ше јав не зе ле не по вр ши не,
а оне су при па ле Гор да ни Ман -
дић (Ки кинд ска 18), Жељ ки
Кне же вић (Трг му че ни ка 19-
а), при ват ној фир ми „Олеа”
(Трг кра ља Пе тра I), Не бој ши
Ла за ре ви ћу (Вој во ђан ски бу ле -
вар 40) и Ве ри Про да но вић
(Жар ка Зре ња ни на 18/3).

Фо то гра фи је ба шта, бал ко -
на и зе ле них по вр ши на ко је су

на ста ле то ком оби ла ска уче -
сни ка ово го ди шњег кон кур са
ис ко ри шће не су за по ста вља -
ње из ло жбе у ка фе-га ле ри ји у

„Еко-па ви љо ну”. Пан чев ци ко -
ји би во ле ли да их ви де и да се
уве ре у то ко ли ко тру да су на -
ши на гра ђе ни и по хва ље ни су -
гра ђа ни уло жи ли да би улеп -
ша ли и опле ме ни ли свој жи -
вот ни про стор има ће при ли ке
за то то ком на ред них ме сец
да на.

Же ња Ма рин ко вић, ин же -
њер пеј за жне ар хи тек ту ре у
ЈКП-у „Зе ле ни ло”, из ја ви ла је
да је ин те ре со ва ње на ших су -
гра ђа на за ово го ди шње так ми -
че ње би ло ве ли ко.

– На кон кур су је уче ство ва ло
два на ест на ших су гра ђа на ко ји
су се при ја ви ли за нај леп ше ба -
ште, шест оних ко ји су кон ку -
ри са ли за нај у ре ђе ни је бал ко не
и пет кон ку ре на та за из бор нај -
сре ђе ни је зе ле не по вр ши не. Дра -
го нам је што је на ше так ми че -
ње по пу лар но ме ђу Пан чев ци -
ма и што је по ста ло град ска
тра ди ци ја. По себ но смо за до -
вољ ни због то га што има мо ка -
ко оне ко ји се ја вља ју сва ке го -
ди не, та ко и но ве так ми ча ре –
ис та кла је она. М. Г.

На те ри то ри ји Пан че ва про -
шле не де ље су се у јед ном да -
ну до го ди ле две тра ге ди је у ко -
ји ма је жи во те из гу би ло дво је
де це. Да све бу де стра шни је,
пре то га је у Бе о гра ду у са о -
бра ћај ној не сре ћи по ги нуо 29-
го ди шњи мла дић из Ка ча ре ва.

Ова ужа сна се ри ја по че ла је
7. ју ла, ка да се тро го ди шња Хе -
ле на Т. уда ви ла у дво ри шту по -
ро дич не ку ће у Омо љи ци. Она
се игра ла пи што љем на во ду,
ко ји јој је у јед ном тре нут ку
упао у ба зен ду би не 65 цен ти -
ме та ра. По ку ша ва ју ћи да га до -
хва ти, упа ла је у ба зен и уда -
ви ла се.

Истог да на, али у ве чер њим
са ти ма, стра дао је сед мо го ди -
шњи Па вле И. због ја ког уда ра

гро ма у дво ри ште ку ће ко ја се
на ла зи на пу ту за Цре па ју, на
из ла ску из Скро ба ре. Та тра ге -
ди ја се до го ди ла у сна жном не -
вре ме ну ко је је бе сне ло го то во
два са та.

Два да на ра ни је, 5. ју ла, на
Пу пи но вом мо сту је по ги нуо
29-го ди шњи Да ни ел Ве лич ков -
ски из Ка ча ре ва. Он је на стра -
дао во зе ћи мо тор, ка да је за ка -
чио ивич њак, из гу био кон тро -
лу и уда рио у бан де ру. По том
је на ње га на ле тео ау то мо бил
мар ке „бе-ем-ве” у ко ме су би -
ли ње го ви дру го ви. Уда рац је
био то ли ко јак да се во зи ло не -
ко ли ко пу та пре вр ну ло и за вр -
ши ло на кро ву, а мо тор је пот -
пу но уни штен. Да ни ел је пре -
ми нуо на ли цу ме ста. М. Г.

ПРОГЛАШЕНИ НАЈ ЛЕП ШИ БАЛ КОНИ И БА ШТЕ

НА ГРА ЂЕ НИ
НАЈМА ШТО ВИ ТИ ЈИ

Друга награда за башту Виолете Павловић

ВЕ СТИ ИЗ АТЛЕ ТИ КЕ

Ме да ље пред 
Див чи ба ре

Чла но ви Атлет ског клу ба „Та -
миш” би ли су успе шни и про -
шлог ви кен да. На тра ди ци о -
нал ном над ме та њу „Тр ка око
Ава ле” клу бу из на шег гра да
при па ла су два од лич ја.

Сте фан Ма рић је у тр ци пи -
о ни ра на 500 ме та ра осво јио
брон за ну ме да љу. Још успе -
шни ји био је Да ни ло Ла зић.
Он је, та ко ђе у над ме та њу пи -
о ни ра, али на дис тан ци од 1.000
ме та ра, за ра дио сре бр но од -
лич је. Са шка Ра да нов је у тр ци
пи о нир ки на 1.000 ме та ра че -
твр та про шла кроз циљ.

Атлет ски клуб „Та миш” ће
од 19. до 26. ју ла спро ве сти
сед мо днев не ви син ске при пре -
ме на Див чи ба ра ма, у спорт -
ском кам пу ко ји ор га ни зу је
Спорт ски са вез на шег гра да.

За јед но с пет на е сто ро атле -
ти ча ра „Та ми ша”, још сто ти нак
де це из дру гих спорт ских гра на
бо ра ви ће на Див чи ба ра ма, где
ће се уз тра ди ци о нал но дру же -
ње бру си ти фор ма за так ми че -
ња у дру гом де лу се зо не. А. Ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900ПО ВО ДОМ ПО НУ ДЕ ЗА РАД У ИЗРА Е ЛУ

Огла си за по сао нај ве ро ват ни је пре ва ра
На те ри то ри ји Пан че ва и Бе о -
гра да про шле не де ље су се по -
ја ви ли пла ка ти на ко ји ма се
за ин те ре со ва ни ма ну ди по сао
у Изра е лу по ви ше не го по вољ -
ним усло ви ма. Иа ко из гле да ју
при ма мљи во и на њи ма се обе -
ћа ва си гур на и до бра за ра да,
они су спор ни и мо гу ће је да је
у пи та њу пре ва ра – упо зо рио
је Са вез је вреј ских оп шти на
Ср би је у са оп ште њу ко је је об -
ја вље но на „Феј сбу ку”.

„На кон нео п ход них кон сул -
та ци ја ко је смо оба ви ли мо ли -
мо вас да упо зо ри те за ин те ре -
со ва не да се до да љег не ја вља -
ју на овај оглас”, пи ше из ме ђу
оста лог у са оп ште њу Са ве за је -
вреј ских оп шти на. 

На овим пла ка ти ма се ја сно
ви ди да се за ин те ре со ва ни ма
ну ди мо гућ ност ра да у хо те ли -
ма, фа бри ка ма за пре ра ду ри бе
и пе ка ра ма, као и пра вље ње
пред ме та од пла сти ке, све ча но

укра ша ва ње уну тра шњо сти ра -
зних обје ка та, не га и чу ва ње
ста рих ли ца. По сло да вац за те
по сло ве ну ди пла те од 1.700 до
2.800 евра и сре ђу је рад ни ци -
ма со ци јал но оси гу ра ње и нео -
п ход на изра ел ска до ку мен та.
Тро шко ве за то у не ко ли ко ме -
сеч них ра та од би ја рад ни ци ма.

По вод за сум њу у ове огла се
је то што по сло ви ко ји се њи -
ма ну де ни су ја сно де фи ни са -
ни, као и то што је на ин терне -

ту не мо гу ће про чи та ти би ло
шта о по сло дав цу. Под јед на -
ко је чуд но и то да фир ма ко -
јој тре ба да се ја ве  за ин те ре -
со ва ни за рад у Изра е лу ни је
по ста ви ла као услов раз го вор
са за ин те ре со ва ни ма, као и то
што им ну ди од ли чан сме штај
за са мо 330 до ла ра и на ја вљу -
је рад ни ци ма да ће им у не ко -
ли ко ме сеч них ра та одбија ти
тро шко ве за ва ђе ње до ку ме -
на та. М. Г.

Најлепша башта породице Илић

Најлепши балкон Слађане Мијатовић

Фото илустрација



Зар ни је стра шно то што су се у Ни шу по ја ви ли не ки
мла ди љу ди ко ји се де кла ри шу као на ци сти, ко ји по зи -
до ви ма цр та ју ку ка сте кр сто ве и ко ји јав но, пред ка ме ра -
ма, по здра вља ју на ци стич ким по здра вом, као да су чла -
но ви Хи тлер ју ген да? Је су ли они чу ли за Ау швиц, Бу хен -
валд и Ма ут ха у зен, је су ли чу ли за стре ља ње ђа ка у Кра -
гу јев цу, је су ли чу ли за ве ша ла на Те ра зи ја ма? Зар ни је
стра шно што су у том истом Ни шу јед ног мла дог чо ве ка
из бо ли но жем за то што је но сио ма ји цу на ко јој пи ше
„ан ти фа ши сти”?

(Пе сник и ака де мик Љу ба Си мо вић, „Блиц”, 7. јул)

* * *
Кад сам до био НИН-ову на гра ду, био сам мо жда у по -
зи ци ји да то ка пи та ли зу јем, да ми се по бољ ша тај не ки
со ци јал ни ста тус. Ја ни сам био у си ту а ци ји да то ко ри -
стим, ме ни је то би ло ужа сно ру жно. По ну ђе но ми је
би ло оно што по зна ти умет ни ци мо гу да до би ју, не ко
при зна ње, ја сам то од био. То се зва ло „на ци о нал но
при зна ње”. Ја ни сам ни ка кав на ци о нал ни умет ник, то
не при хва там, ап со лут но. Ја сам ана ци о на лан по опре -
де ље њу.

(Пи сац и пе сник Алек сан дар Ти шма, „Глас Аме ри ке”,
7. јул)

* * *
За од но се Ср ба и Ал ба на ца кључ но је да се по зна је мо, да
не ко му ни ци ра мо пре ко ста рих на ци о на ли стич ких сте -
ре о ти па, сле пи за оно што се на дру гој стра ни до га ђа.
Ин те лек ту ал ци у Ал ба ни ји и Ср би ји има ју огром ну од го -
вор ност за бу дућ ност на ро да Бал ка на. Упра во из тих кру -
го ва по ти чу иде је ко је су про из ве ле не тр пе љи вост, мр -
жњу и ра то ве. Нај ве ћа од го вор ност и ва ша и на ша је да
раз ви је мо де мо кра ти ју. И ва ши и на ши не при ја те љи су
ло по ви, ко руп ци о на ши, екс пло а та то ри, љу ди ко ји ко ри -
сте по ли тич ку и еко ном ску моћ да би дру ге учи ни ли слу -
га ма и ро бо ви ма. На ши не при ја те љи ни су Ср би, ни ти су
Ср би ма не при ја те љи Ал бан ци. И Ал бан ци и Ср би има ју
не при ја те ље у вла сти тим ре до ви ма.

(Ал бан ски пи сац Фа тос Лу бо ња, „Да нас”, 7. јул)

* * *

* * *
Име Бор ка и реч ’по раз’ не мо гу ста ја ти у ис тој ре че ни -
ци! Ако нас је не че му на у чи ла, то је да ће бор ба би ти не -
пре ста на, да не ма од у ста ја ња и не ма по вла че ња, чак ни
он да кад је њих мно го, а ти си сам. Бор ка је оста ла до -
след на и то је ње на нај ве ћа жи вот на по бе да. Ни је од у ста -
ја ла ни по су ста ја ла. Оти шла је она ко као што се и бо ри -
ла: са пр ве ли ни је и из пр вог ре да. Ни су је сло ми ли, са мо
је умр ла… а сви ће мо јед ном умре ти. Мно го је ва жни је
шта ће мо ра ди ти до та да. ЦЗКД је био азил за цен зу ри са -
не, си гур на ку ћа за све нас ко ји же ли мо да пра ви мо по -
бу ње ну умет ност. Ми ли он пу та је из гле да ло као да Бор -
ки на стра на гу би, али се у дру штву увек ја сно чуо њен
глас. Има ла је то ли ко сна ге и лич ног ин те гри те та да јој
ни јед на власт ни је мо гла ни шта. Ни да је ку пи, ни да је
ућут ка, ни да је обес хра бри. Би ла је ин сти ту ци ја.

(Ре жи сер ка и дра ма тург Ми ле на Ми ња Бо га вац, пор -
тал „Но во сти”, 5. јул)

* * *
Бе о град је као је дан оро нуо ста рац. Пре све га је на чет и
обо лео од не ре ше ног са о бра ћа ја. Пр во ће са о бра ћај да
ста не, већ ви ди мо шта се де ша ва с њим. Кроз цен тар гра -
да не мо же да се про ђе без два са та. Док је та ко, има ће мо
про бле ме, жи вот ће нам би ти оте жан. У Бе о гра ду је све
те шко, све је по ста ло про блем... Бе о гра ду не тре ба но ви
стам бе ни про стор, већ све оно дру го што чи ни нор ма лан
жи вот у гра ду. Да кле, ме тро с пра вим тра са ма, та мо где
жи ве љу ди, па он да све дру го да ље: мо сто ви, ту не ли,
Сла ви ја, где би са о бра ћај мо рао да иде под зе мљу или на
над во жња ке. Ето, то не до ста је Бе о гра ду. Он ви ше не тре -
ба ни да се зо ве глав ни град, ја сам пред ла гао да то бу де
Ша бац, ко ји има све ре ше но, за све пи та гра ђа не, па
стру ку, па тек он да упра ву.

(Ар хи тек та Дра го љуб Ба кић, „Еспре со”, 7. јул)

* * *
Мр жњом се не мо же ни шта по сти ћи, она спу та ва, за у ста -
вља ко ра ке на при јед. Осве та свих нас ко ји смо пре жи вје -
ли рат, али и ге не ра ци ја ко је су ро ђе не по сли је ра та, тре -
ба би ти у стал ном уче њу, уса вр ша ва њу, ра ду за оп ће до -
бро, али и искре ном упо зна ва њу дру гих. Мо ра мо, та ко -
ђер, опо ми ња ти и ука зи ва ти на про це се и обра сце дје ло -
ва ња ко ји мо гу по но во из ро ди ти пла мен де струк ци је и
мр жње. На жа лост, ра ши ре но не ги ра ње зло чи на и зло чи -
нач ких по ли ти ка, те сла вље ње пре су ђе них рат них зло -
чи на ца ни су ни ма ло до бри по ка за те љи за на шу бу дућ -
ност. Рат ни кад не мо же би ти из бри сан из на шег сје ћа -
ња. Сје ћа ње до би ја на ври јед но сти ако оно пра вил но
усмје ри ге не ра ци је ко је ни су за пам ти ле рат – да спо зна -
ју да је рат то тал на де струк ци ја људ ског ти је ла и ка рак -
те ра, цје ло куп ног дру штва, и да као та кав не мо же би ти
оправ дан, ни ти се сми је мо кре та ти пу те ви ма ко ји во де
ње му.

(Про фе сор је зи ка Не џад Де до вић, „Тач но.нет ”, 2. јул)
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Још ин тен зив ни је
ради ти на из град њи
ин фра струк ту ре

Циљ: оства ре ње
пуног по тен ци ја ла

Ја бу ка, До ло во и Омо љи ца уго -
сти ли су 6. ју ла ми ни стра омла -
ди не и спор та Ва њу Удо ви чи -
ћа. Циљ ње го ве по се те био је
упо зна ва ње са уче сни ци ма у
школ ском спор ту на те ри то ри -
ји на шег гра да, као и с пред -
став ни ци ма спорт ских ор га ни -
за ци ја из на се ље них ме ста. Об -
и шао је основ не шко ле, а у про -
сто ри ја ма ме сних за јед ни ца
раз го ва рао је са ђа ци ма и спор -
ти сти ма, ко ји ма је по де лио ком -
пле те спорт ске опре ме.

Удо ви чић је нај пре бо ра вио
у Ја бу ци, где се дру жио са уче -
ни ци ма ОШ „Го це Дел чев” и
са чла но ви ма клу бо ва ОФК „Ју -
го сла ви ја” и ЖРУ „Ја бу ка”. По -
том је у До ло ву ћа скао са ђа -
ци ма ОШ „Ак сен ти је Мак си -
мо вић” и ру ко ме та ши ца ма и
ру ко ме та ши ма ло кал ног клу -
ба. На по слет ку је по се тио и
омо љич ку Основ ну шко лу „До -
си теј Об ра до вић”, те од бој ка -
ше „Мла до сти 1973”.

Ми ни стар омла ди не и спор -
та ка зао је да је и пре по се те

био упо знат с тим да су уче ни -
ци и мла ди спор ти сти из Пан -
че ва и око ли не по све ће ни те -
мељ ном ра ду и уса вр ша ва њу,
као и да зна за њи хо ве успе хе
и у Ср би ји и ван ње у про гра -
ми ма „Спорт у шко ле”, „Ма ле
олим пиј ске игре” и „Спорт ске
игре мла дих”.

– Школ ски спорт ства ра бу -
ду ће шам пи о не и здра во дру -
штво, а за па же на оства ре ња ов -
да шњих шко ла и спорт ских
клу бо ва оба ве зу ју нас да још
ин тен зив ни је ра ди мо на из -
град њи спорт ске ин фра струк -
ту ре, еду ка ци ји мла дих о ва -
жно сти ба вље ња спор том и уна -

пре ђе њу усло ва и струч но сти
за раз вој клуп ског спор та и так -
ми че ња. Исто вре ме но, на ста -
ви ће мо да ин тен зи ви ра мо са -
рад њу с гра дом кроз пру жа ње
по др шке ак тив но сти ма Кан це -
ла ри је за младе, да ва ње још
ве ћег бро ја сти пен ди ја у окви -
ру Фон да за мла де та лен те, као
и на оста ле на чи не с ци љем
ства ра ња усло ва за про фе си о -
нал но оспо со бља ва ње, лич ни
раз вој и дру штве ну афир ма ци -
ју мла дих овог кра ја. Мла ди су
на ша нај све тли ја бу дућ ност и
је ди но кроз отво рен и од го во -
ран од нос са свим уче сни ци ма
у си сте му спор та и пред став -

ни ци ма омла дин ских ор га ни -
за ци ја мо ћи ће мо да им ство -
ри мо усло ве да се да ље раз ви -
ја ју, сти чу зна ња, иску ства и
са мо по у зда ње и стал но про ши -
ру ју гра ни це оства ре ња свог пу -
ног по тен ци ја ла – на гла сио је
ми ни стар Удо ви чић.

Гра до на чел ник Са ша Па влов
за хва лио је Удо ви чи ћу на по -
се ти и до дао да је Пан че во у
овом ман да ту уло жи ло при -
лич но сред ста ва у по бољ ша ње
при вред ног ам би јен та и при -
вла че ње ди рект них стра них ин -
ве сти ци ја с ци љем сма ње ња не -
за по сле но сти, по ве ћа ња кон -
ку рент но сти на тр жи шту ра да
и ве ћег пу ње ња бу џе та Гра да
јав ним при хо ди ма.

– То он да отва ра мо гућ но -
сти и за дру ги стра те шки при -
о ри тет: ула га ње у на се ље на ме -
ста. Об и шли смо да нас Ја бу ку,
До ло во и Омо љи цу. Ак це нат је
био и оста је на спорт ској ин -
фра струк ту ри. Не ке про јек те
смо већ за јед нич ки до го во ри -
ли, а на не ки ма ће мо ра ди ти у
на ред ном пе ри о ду – ре као је
Па влов.

Он је по но вио да су на се ље -
на ме ста за Град ску упра ву је -
дан од при о ри те та и за кљу чио
да је то ме зна чај дао и ми ни -
стар Удо ви чић сво јом по се том.

НО ВО У ГРАД СКОМ УСЛУ ЖНОМ ЦЕН ТРУ

Све на јед ном ме сту

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

При пре ме за овонедељну Скуп шти ну гра да

Пре ме сец да на смо на ја ви ли
не што што је у Град ском услу -
жном цен тру (ГУЦ) про шле не -
де ље по ста ло ствар ност: уве де -
на је но ва по год ност за гра ђа не
– мо гућ ност пла ћа ња плат ним
кар ти ца ма. На и ме, Град ска упра -
ва уве ла је ПОС тер ми на ле, па
се на јед ном ме сту – у шал тер-
са ли ГУЦ-а – без од ла ска у бан -
ку или по шту и уз нај ни же про -
ви зи је све мо же за вр ши ти.

На кон за кљу чи ва ња спо ра зу -
ма из ме ђу Гра да Пан че ва и Кан -
це ла ри је за ин фор ма ци о не тех -
но ло ги је и елек трон ску упра ву
РС у ГУЦ-у је по ста вље но шест
ПОС тер ми на ла, што омо гу ћа -
ва гра ђа ни ма да ад ми ни стра -

тив не, ко му нал не и дру ге так се,
по рез на имо ви ну и оста ле на -
кна де пла те плат ним кар ти ца -
ма без об зи ра на бан ку из да ва о -
ца, што подра зу ме ва ефи ка сни -
је и бр же пру жа ње услу га свим
стран ка ма. Пан че во је та ко по -
ста ло је дан од ше зде сет уче сни -
ка на ци о нал ног так ми че ња
„Шам пи о ни без го то вин ског пла -
ћа ња”, ко је тра је до кра ја ове
го ди не. Оп шти не и гра до ви ће
се над ме та ти у то ме на чи јим
шал те ри ма ће би ти оба вљен нај -
ве ћи број пла ћа ња кар ти цом у
од но су на број ста нов ни ка. Пр -
во пла си ра на ло кал на са мо у пра -
ва до би ће деч је игра ли ште у
вред но сти од 20.000 евра.

ПО СЕ ТА МИ НИ СТРА УДО ВИ ЧИ ЋА СЕ ЛИ МА

СПОРТ СТВА РА ЗДРА ВО ДРУ ШТВО

Деца су постављала питања…

МИ НИ СТАР ЂОР ЂЕ ВИЋ У ПАН ЧЕ ВУ

Зву ков не књи ге на по клон

Оно што су пре не ко ли ко ме се -
ци, ка да им је ми ни стар за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци -
јал на пи та ња Зо ран Ђор ђе вић
про шли пут био у по се ти, ко ри -
сни ци До ма за осо бе са оште ће -
ним ви дом „Збри ња ва ње” по же -
ле ли, то им се оства ри ло: овај
члан Вла де Ср би је пре дао им је
6. ју ла три де сет зву ков них књи -
га и уре ђај за њи хо ву ре про дук -
ци ју. При ли ком пре да је по кло -
на Ђор ђе вић је ка зао да ће ми -
ни стар ство ко је во ди и да ље по -
ма га ти пан че вач кој уста но ви,
ка ко би би ла фор ми ра на ве ли -
ка зву ков на би бли о те ка.

Уз то, ми ни стар је ре као да
ће, ако се све бу де од ви ја ло

пре ма пла ну, до кра ја ове го -
ди не дом „Збри ња ва ње” до би -
ти уре ђај за пре чи шћа ва ње во -
де, а би ће и ре но ви ран кров
њи хо ве згра де.

Зо ран Ђор ђе вић је био и у
Омо љи ци, До ло ву и Ја бу ци, где
је раз ме њи вао иде је с пред -
став ни ца ма се о ских удру же ња
же на. Те ме су би ле со ци јал но
пред у зет ни штво и на чи ни за
еко ном ско осна жи ва ње же на.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Ло кал на вла да је то ком прет -
ход них се дам да на има ла два
са стан ка. Мо же мо их на зва ти
при прем ним јер је, ко нач но,
за ка за на 33. сед ни ца Скуп шти -
не гра да, и то за пе так, 12. јул.

На пр вој сед ни ци, 5. ју ла,
до шло је до но вих про ме на у
окви ру ре ба лан са бу џе та: за
АТП је би ла пла ни ра на ин јек -
ци ја вред на 110 ми ли о на ди -
на ра, али ће од тог нов ца че ти -
ри ми ли о на би ти про сле ђе но
Омољ ча ни ма за одр жа ва ње ко -
ло во за у Ули ци Јо ва на Ду чи -
ћа, што ће би ти до вољ но за за -
вр ше так тог по сла. Ка ГСА ће
ићи 800.000 ди на ра за ка пи -
тал но одр жа ва ње згра да и обје -
ка та, а до дат них 700.000 ди -
на ра до би ће За вод за за шти ту
спо ме ни ка кул ту ре.

По том су усва ја не из ме не и
до пу не про гра ма по сло ва ња број -
них јав них пред у зе ћа, што град -

ских, што се о ских, као и фи -
нан сиј ских пла но ва ме сних за -
јед ни ца по на се ље ним ме стима.

Нај за ни мљи ви ја тач ка днев -
ног ре да за се да ња одр жа ног 9.
ју ла би ла је бу ду ћа са рад ња:
Ме ђу на род ни цен тар за стрип
и илу стра ци ју из Фран цу ске,
Фран цу ски ин сти тут из Бе о гра -
да, Град Пан че во и аген ци ја
„Ко му ни карт” из До ло ва пот -
пи са ће спо ра зум на осно ву ког
ће са ра ђи ва ти у обла сти стри -
па. Ци ље ви су ор га ни за ци ја обу -
ка за цр та че и ко про дук циј ских
из ло жби, раз ви ја ње на уч не са -
рад ње, пре нос по да та ка и ком -
пе тен ци ја... Ин те ре сант но је да
ће до пот пи си ва ња до ћи при -
ли ком по се те фран цу ског пред -
сед ни ка Ема ну е ла Ма кро на Бе -
о гра ду, што по ка зу је, ка ко је ре -
као већ ник Не ма ња Ро тар, ко -
ли ко Фран цу зи це не стрип као
умет ност и ко ли ко га не гу ју.

Нај за слу жни ји за ус по ста вља -
ње кон та ка та је пан че вач ки, ши -
ром Евро пе по зна ти стрип-умет -
ник Алек сан дар Зо граф.

Већ ни ци су при хва ти ли
аманд ма не на ре ба ланс бу џе -
та, а и оста ле те ме су има ле
ве зе с пред сто је ћом сед ни цом
ло кал ног пар ла мен та. Пред -
сед ник Скуп шти не гра да Ти -

гран Киш на ја вљу је да ће би ти
око осам де сет та ча ка днев ног
ре да. Нај ва жни је ме ђу њи ма су
стра те ги ја при вла че ња ин ве -
сти ци ја, про ме на Ста ту та гра -
да Пан че ва, пла но ви де таљ не
ре гу ла ци је, име но ва ње ди рек -
то ра три ју јав них ко му нал них
пред у зе ћа, фи нан сиј ски из ве -
шта ји уста но ва...

Известиоци били вредни



Је ди но во зи ло та квог ти па
у Ср би ји

Нафт ни ги гант до ни рао
пет на ест ми ли о на ди на ра
за здра вље нај мла ђих 

Ком па ни ја НИС је у окви ру дру штве -
но од го вор ног про гра ма „За јед ни ци за -
јед но” по др жа ла два де сет здрав стве -
них уста но ва ши ром Ср би је и уло жи ла
го то во ми ли он евра (116,5 ми ли о на
ди на ра) у ин сти ту ци је у ко ји ма се ле че
нај мла ђи – ме ђу њи ма је и пан че вач ки
Дом здра вља. Нафт ни ги гант је за на -
бав ка са ни тет ског во зи ла с тран спорт -
ним ин ку ба то ром с ци љем пра во вре -
ме не по др шке пре вре ме но ро ђе ним,
но во ро ђе ним бе ба ма и одој ча ди из дво -
јио 6.057.816 ди на ра, а за ре кон струк -
ци ју и адап та ци ју про сто ри ја на Оде -
ље њу деч је и пре вен тив не сто ма то ло -
ги је (за ме на сто ла ри је, до тра ја лог по -
да, адап та ци ја то а ле та и мо лер ско-
фар бар ски ра до ви) 8.942.184 ди на ра.

Тр ка с вре ме ном

НИС је са гле дао зна чај уна пре ђе ње
ква ли те та и без бед но сти у пру жа њу
здрав стве не за шти те пре вре ме но ро -
ђе ној де ци, но во ро ђен ча ди и одој ча -
ди, та ко да је ку пље но са ни тет ско во -
зи ло с тран спорт ним ин ку ба то ром.
На и ме, у окви ру До ма здра вља Пан -
че во на ла зи се Слу жба за хит ну ме -
ди цин ску по моћ ко ја сва ко днев но, по -
ред пру жа ња пр ве по мо ћи, вр ши и
тран спорт па ци је на та до уста но ва се -
кун дар не и тер ци јар не здрав стве не
за шти те. Го ди шње ова слу жба оба ви
око 8.000 пре гле да на те ре ну и 20.000
ам бу лант них пре гле да. Са ни те ти пре -
ла зе око 450.000 ки ло ме та ра на го -
ди шњем ни воу оба вља ју ћи тран спор -
те па ци је на та. Ме ђу њи ма су, на жа -
лост, и ма ли ша ни, че сто жи вот но угро -
же ни (пре вре ме но ро ђе на де ца ко ја
су не до вољ но раз ви је на с по ро ђај ном
те ле сном ма сом ма њом од 2.500 гра -
ма, екс трем но не зре ла де ца ко ја су
ро ђе на пре 28. не де ље, но во ро ђен чад
с ди сај ним и не у ро ло шким про бле -
ми ма, уо че ним ср ча ним ано ма ли ја -
ма итд.). До са да су бе бе тран спор то -
ва не у по моћ ном не стан дард ном инку -
ба то ру за са ни тет ско во зи ло по зајмље -
ном из Оп ште бол ни це Пан че во.

На бав ка са ни тет ског во зи ла с тран -
спорт ним ин ку ба то ром ко ји је от по -
ран на све спољ не ути ца је, са си гур -
но сним по ја се ви ма и по себ ним ан ти -
стре сним ду ше ком, га ран ту је си гур -
ност и удоб ност де те та то ком тран -
спор та. Омо гу ће ни су ста бил на кон -
тро ла кли мат ских усло ва (тем пе ра -
ту ре ва зду ха, кон цен тра ци је ки се о -
ни ка), ви зу ел них и звуч них сиг на ла,
мо ни то ринг ви тал них функ ци ја, као
и снаб де ва ње пре ко соп стве ног на па -
ја ња с ко нек ци јом на струј но на па -
јање у ам бу лант ним ко ли ма. Дво стру -
ки тран спа рент ни зид оси гу ра ва термо -
и зо ла циј ска свој ства. Све ово пру жа
осо бљу бо љи увид у здрав стве но стање
па ци је на та и ума њу је фак то ре ри зика

ко ји мо гу да до ве ду до по гор ша ња
ста ња де те та, као и да ути чу на сам
ток ле че ња и да ље збри ња ва ње.

– Дом здра вља Пан че во ни је по се -
до вао са ни тет ско во зи ло с тран спорт -
ним ин ку ба то ром, та ко да је на бав ка
спе ци ја ли зо ва ног са ни те та од ве ли -
ког зна ча ја за па ци јен те, са му уста -
но ву, це ло куп ну ло кал ну за јед ни цу,
као и цео Ју жно ба нат ски округ. Но -
во ро ђен че ко је је у кри тич ном ста њу,
а сва ке го ди не то је око два де сет де -
ча ка и де вој чи ца из Пан че ва, мо ра
би ти упу ће но у ре фе рент ну уста но ву
у Бе о гра ду. Че сто се у ме ди ци ни го -
во ри о злат ном са ту, а ка да је реч о
но во ро ђен ча ди ма, го во ри мо о златним
ми ну ти ма. Са да смо у мо гућ но сти да
де лу је мо бр зо и аде кват но. Тран спорт -

ни ин ку ба тор би ће у пан че вач кој бол -
ни ци и, ка да се ука же по тре ба, он ће
би ти упо тре бљен – ре као је Сто јан
Ви ше кру на, ди рек тор До ма здра вља
Пан че во, и до дао да се дру ги про је -
кат од но си на адап та ци ју про сто ри ја
на Оде ље њу деч је и пре вен тив не сто -
ма то ло ги је.

Пре ма ње го вим ре чи ма, про сто ри -
је деч је и пре вен тив не сто ма то ло ги је
су по след њи пут кре че не пре пет на -
ест го ди на, а про зо ри нису мењани
од вре ме на ка да је згра да из гра ђе на,
то јест од се дам де се тих го ди на про -
шлог ве ка. За хва љу ју ћи НИС-у ово
оде ље ње би ће ком плет но ре кон стру -
и са но – го то во по ло ви на дру гог спра -
та глав не згра де До ма здра вља.

– НИС је дру штве но од го вор на ком -
па ни ја ко ја зна шта је нео п ход но јед -
ној ло кал ној за јед ни ци. Већ ви ше од
јед не де це ни је из два ја сред ства ка ко
би се уна пре ди ли и по бољ ша ли усло -
ви жи во та ши ром Ср би је. Ви де ли су
да је на шем гра ду по треб на по моћ
ка ко би смо са чу ва ли и од не го ва ли
оно што је нај вред ни је, а то су на ша
де ца. По мо гли су нам и за то им не из -
мер но хва ла – ре као је ди рек тор пан -
че вач ког До ма здра вља.

Дру штве на од го вор ност

За хва љу ју ћи ру ско-срп ском нафт ном
ги ган ту ма ли ша ни у Бе о гра ду, Но вом
Са ду, Ни шу, Чач ку, Пан че ву, По жа -
рев цу, Зре ња ни ну, Ки кин ди, Но вом
Бе че ју, Ср бо бра ну, Жи ти шту, Ка њижи

и План ди шту има ће бо љу здрав стве ну
за шти ту. До мо ви здра вља иза бра ни су
у сво јим сре ди на ма на ово го ди шњем
кон кур су „За јед ни ци за једно”, а о из -
бо ру про је ка та од лу чи ва ла је ко ми си -
ја са ста вље на од пред став ни ка Ми ни -
стар ства здра вља Ср би је, ло кал них за -
јед ни ца и ком па ни је НИС.

– На овај на чин НИС ће по мо ћи
ре кон струк ци ју и адап та ци ју деч јих
дис пан зе ра, на бав ку са вре ме не ме ди -
цин ске опре ме и апа ра та, као и са ни -
тет ских во зи ла за низ здрав стве них
устано ва у парт нер ским оп шти на ма
и гра до ви ма. Ула га ње у по бољ ша ње
усло ва за рад здрав стве них ин сти ту -
ци ја део је стра те шког опре де ље ња
НИС-а, а ком па ни ја је до са да у по др -
шку уста но ва ма у ко ји ма се ле че нај -
мла ђи кроз раз ли чи те про гра ме ин -
ве сти ра ла го то во 100 ми ли о на ди на -
ра – рекао је за „Пан че вац” Стефан
Деспотовић, ди рек тор екстерних
комуникација у НИС-у, и додао да је
НИС до ни рао сред ства за на бав ку са -
вре ме них апа ра та Ин сти ту ту за здрав -
стве ну за шти ту де це и омла ди не Вој -
во ди не у Но вом Са ду, Уни вер зи тет -
ској деч јој кли ни ци „Тир шова” у Бе о -
гра ду, Оп штој бол ни ци „Студени ца” у
Кра ље ву и Кли нич ко-бол нич ком цен -
тру у Ко сов ској Ми тро ви ци. НИС је
по др жао и Хе ма то он ко ло шко оде ље -
ње за деч је ин тер не бо ле сти у Ни шу,
као и Ин сти тут за здрав стве ну зашти -
ту мај ке и де те та „Др Ву кан Чупић”.

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

ДРУШТВО
Петак, 12. јул 2019.
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Др жа ва да ла пет ми ли о на
ди на ра Пан че ву

Де сет хи ља да сад ни ца –
ре зул тат за сва ку по хва лу

Чла ни ца Град ског ве ћа за ду же на за
за шти ту жи вот не сре ди не и одр жи ви
раз вој Ка та ри на Ба њаи про шле не де -
ље је пот пи са ла уго вор с Ми ни стар -
ством за шти те жи вот не сре ди не о фи -
нан сиј ској по др шци на шем гра ду у
вред но сти од пет ми ли о на ди на ра за
ре а ли за ци ју про гра ма одр жа ва ња ве -
тро за штит ног по ја са на про сто ру Пан -
че ва. У име над ле жног ми ни стар ства
до ку мент је пот пи сао ми ни стар за -
шти те жи вот не сре ди не Го ран Три ван.

Реч је о сред стви ма из Зе ле ног
фон да Ср би је на ме ње ним за по шу -
мља ва ње у 2019. го ди ни. На кон курс
су при сти гле 23 при ја ве, а пет ло -
кал них са мо у пра ва, ме ђу ко ји ма и
на ша, ис пу ни ло је све по ста вље не
усло ве. Из нос од око 18 ми ли о на ди -
на ра до де љен је Оп шти ни Бе ла Па -
лан ка, Пан че ву, Ки кин ди, Вр њач кој
Ба њи и Шап цу за на бав ку сад ни ца и
из во ђе ње ра до ва на по шу мља ва њу зе -
мљи шта ау тох то ним вр ста ма др ве ћа
и жбу ња. Пре ма ре чи ма ми ни стра
Три ва на, по шу мља ва ње је јед на од
нај ва жни јих ме то да убла жа ва ња по -
сле ди ца кли мат ских про ме на, а Ср -
би ја је јед но од под руч ја ко ја су нај -
ви ше по го ђе на по сле ди ца ма кли мат -
ских про ме на и то је раз лог ви ше да
Вла да по др жа ва ин тен зи ви ра ње ак -
тив но сти по шу мља ва ња. За про јек те
по шу мља ва ња Ми ни стар ство је ове
го ди не из дво ји ло 41 ми ли он ди на ра.
Оста ло је још око 20 ми ли о на и ова

НИС УНА ПРЕ ЂУ ЈЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ДО МА ЗДРА ВЉА

По клон за жи вот пан че вач ких бе ба

НО ВИ НА ЧИН УПИ СА У ШКОЛЕ

Уште да вре ме на и нов ца
За хва љу ју ћи са рад њи Ми ни стар -
ства про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја, Ми ни стар ства др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Кан -
це ла ри је за ИТ и еУпра ву за вр ше -
на је им пле мен та ци ја ин фор ма ци -
о ног си сте ма „еУ пис” у сред њим
шко ла ма, та ко да је од по не дељ ка,
8. ју ла, по јед но ста вљен упис ђа ка у
536 сред њих шко ла у Ср би ји. Но ви
ин фор ма ци о ни си стем обез бе ђу је
при ступ Ре ги стру ма тич них књи га
по слу жбе ној ду жно сти – све ма -
тич не књи ге пре ба че не су у елек -
трон ски об лик. 

Ин фор ма ци о ни си стем „еУ пис”
пр во је осло бо дио ро ди те ље и ђа ке
оба ве зе да при ли ком упи са у пр ви
раз ред основ ног обра зо ва ња при -
ла жу из вод из ма тич не књи ге ро -
ђе них и по твр ду о пре би ва ли шту.

Са да ову мо гућ ност има ју и сред -
њо школ ци и сту ден ти на три де сет
јед ном фа кул те ту Уни вер зи те та у
Бе о гра ду.

Пре ма на ја ва ма, за две го ди не
би ће ство рен је дин ствен ин фор ма -
ци о ни си сте ма про све те ко ји ће
омо гу ћи ти да сви по да ци о де ци
то ком це лог шко ло ва ња, од пред -
школ ске уста но ве, пре ко основ не
и сред ње шко ле, до фа кул те та, и
по том за по шља ва ња, бу ду на јед -
ном ме сту.

ШКО ЛА ДА, ДРО ГА НЕ

Бит ка је тек по че ла
На те ри то ри ји на шег гра да за вр -
шен је про је кат „Шко ла да, дро га
не”, ко ји су по др жа ла ми ни стар -
ства здра вља, про све те и пра во су -
ђа. За вод за јав но здра вље Пан че -
во био је ко ор ди на тор за ре а ли за -
ци ју овог на ци о нал ног про гра ма
еду ка ци је за Ју жно ба нат ски округ.

То ком по след њих шест ме се ци
одр жан је ве ли ки број ра ди о ни ца и
три би на на ко ји ма је уче ство ва ло
око 4.500 уче ни ка сед мог раз ре да
основ не шко ле и пр вог раз ре да сред -
ње шко ле.Циљ кам па ње био је да се
де ци и ро ди те љи ма ја сно пре до че
по сле ди це конзумирања наркотика.
Пре ма ре чи ма струч ња ка, раз лог за
кон зу ми ра ње опи ја та ле жи у по тре -
би ма ли ша на да се до ка жу и по ка -
жу, али има слу ча је ва да де ча ци и
де вој чи це по се жу за нар ко ти ци ма
и из пу ке ра до зна ло сти, због ути ца -
ја вр шња ка, до са де и по тре бе да се
по бег не од ре ал но сти.

Да под се ти мо, про шле го ди не,
на кон смр ти тро је ти неј џе ра – у
Бач кој Па лан ци, Кра гу јев цу и Бе -
о гра ду, услед пре ко мер не упо тре -
бе нар ко ти ка, ми ни стар здра вља
Зла ти бор Лон чар на ја вио је да ће
би ти оформ ље ни ти мо ви за бор бу
про тив нар ко ма ни је у Ср би ји. Еки -
пе са ста вље не од пси хи ја та ра, пси -
хо ло га, ис ку сних полицајацa и ту -
жи ла ца оби ла зи ле су основ не и
сред ње шко ле и др жа ле пре да ва -
ња о штет ним по сле ди ца ма узи -
ма ња дро ге, уз не цен зу ри са но, сли -
ко ви то до ча ра ва ње ужа са ко ји овај
по рок до но си.

ШИ РИ СЕ ВЕ ТРО ЗА ШТИТ НИ ПО ЈАС ПАН ЧЕ ВА

ГДЕ НА ЂЕШ ЗГОД НО МЕ СТО, ТУ ДР ВО ПО СА ДИ!

сред ства би ће ис ко ри шће на за је се -
ње по шу мља ва ње.

Др во кра ди це

Да ни ло Бје ли ца, ди рек тор ЈКП-а „Зе -
ле ни ло”, ре као је за „Пан че вац” да ће
сред ства би ти утро ше на за по ди за ње
ве тро за штит них по ја се ва на те ри то -
ри ји Пан че ва. Под се тио је да од 2012.
го ди не то јав но ко му нал но пред у зе ће
ре дов но оба вља са на ци ју и по ди за ње
но вих шум ских ко ри до ра уз ва жне
пут не прав це, јер се на тај на чин обез -
бе ђу је за у ста вља ње еро зи је тла и оси -
гу ра ва не сме тан са о бра ћај у зим ском
пе ри о ду. Ба нат је по знат по то ме да
се услед ја ког ве тра на по је ди ним
путним прав ци ма, на ро чи то пре ма
Ба нат ском Бре стов цу, на ко ло во зу
ства ра ју ве ли ки сне жни на но си ко ји
не са мо да угро жа ва ју пре воз ро бе и

путни ка не го мо гу до ве сти до те шких
са о бра ћај них не зго да.

– Ми ни стар ство је пре по зна ло зна -
чај овог на шег про јек та. Ком пле тан ма -
те ри јал за рас пи са ни кон курс ура ди ло
је „Зе ле ни ло”. Ре а ли за ци јом овог по -
сла град ће до би ти 3.000 сад ни ца, та ко
да ће Пан че во у овој ка лен дар ској го -
ди ни, ка да се све са бе ре, има ти но вих
10.000 сад ни ца – ре као је Бје ли ца.

Оно што сва ка ко пред ста вља нај ве -
ћи про блем, је сте нео д го вор но и ба -
ха то по на ша ње по је ди них ста нов ни -
ка при град ских на се ља чи ји по се ди
гра ви ти ра ју уз ве тро за штит ни по јас.
Не ре гу ли са ни имо вин ско-прав ни од -
но си и не су гла си це око де фи ни са ња
и од ре ђи ва ња др жав ног зе мљи шта и
при ват ног по се да до во де до то га да
се на по је ди ним ло ка ци ја ма ве тро за -
штит ни по јас уни шта ва ми мо за ко на,

та ко да је ово пред у зе ће би ло при ну -
ђе но да про тив по је ди на ца под не се
при ја ве због кр ше ња за ко на.

Зе ле ни зид

Пре не ко ли ко го ди на на кон сне жног
ки ја ме та у жи жу ин те ре со ва ња јав но -
сти до спе ло је пи та ње ве тро за штит -
них по ја се ва. Град ској вла сти је још
2008. го ди не био пред ста вљен про је -
кат Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду
о по ди за њу ве тро за штит них по ја се ва
у пан че вач ком ата ру. Струч ња ци су
та да пред ви де ли да би би ло нео п ход -
но за са ди ти ви ше од ми ли он ста ба ла
раз ли чи тих вр ста др ве ћа ка ко би се
спре чио не га ти ван ути цај ве тра. По -
ред то га, већ та да је јав ност би ла упо -
зо ре на на опа сност на но ше ња ве ли ке
ко ли чи не сне га услед ја ког ве тра и
мо гу ћег пре ки да са о бра ћа ја на го то -
во свим окол ним пут ним прав ци ма.

Пре ма он да шњем про јек ту, би ло је
пла ни ра но да се у на ред них де сет го -
ди на ура де за са ди на око 1.300 хек та -
ра зе мљи шта, а пан че вач ки ве тро за -
штит ни по јас био би ду га чак го то во
хи ља ду ки ло ме та ра. Пре ма ра чу ни ци
струч ња ка, за по ди за ње око 400 за -
штит них по ја се ва дуж пу те ва и ка на -
ла ши ром те ри то ри је ко ја је под упра -
вом Гра да Пан че ва 2008. го ди не би ло
је по треб но око 100 ми ли о на ди на ра,
или 10 ми ли о на ди на ра го ди шње.

Од 2012. го ди не, ка да је план по -
чео да се при ме њу је, ЈКП „Зе ле ни ло”
ре дов но ре а ли зу је за цр та не ци ље ве
ка да је реч о по ди за њу зе ле ног од -
брам бе ног зи да дуж ва жних ма ги -
страл них пу те ва на те ри то ри ји Пан -
че ва. На рав но, ни во ура ђе ног по сла
умно го ме за ви си од бу џет ске го ди не
– ви ше па ра, ви ше и сад ни ца!

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Че ста је по ја ва стри ја и опу -
ште не ко же сто ма ка код же -
на на кон по ро ђа ја. Ко жа се
де вет ме се ци раз вла чи ла, а
ка да бе би ца стиг не на свет,
по ро ди ља је и да ље под сна -
жним деј ством хор мо на. Упра -
во су хор мо ни, твр де на уч ни -
ци, нај од го вор ни ји за по ја ву
стри ја. Тек на дру гом ме сту
су су ва ко жа и бр зо рас те за -
ње тки ва.

Ко зме то ло ги ја и за овај
пла не тар ни про блем има

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

Ре ше ње за стри је

Шта ја че бо ли?

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако вам се но ге пре те ра но зно је то ком вре -

лих лет њих да на, ево не ко ли ко при род них

ре ше ња за овај не при ја тан про блем.

Са ме љи те ма ло хра сто ве ко ре, па пре

обу ва ња ча ра па и ци пе ла си пај те у њих до -

би је ни прах. При ме њуј те сва ко днев но док

се зно је ње не сма њи.

Про тив по ве ћа ног зно је ња но гу пре по -

ру чу ју се и сва ко днев не вру ће куп ке у ча ју

од ка ми ли це: шест ка ши ка цве та пре лиј те са два ли тра вре ле во де,

по кло пи те по су ду и оста ви те да сто ји сат вре ме на. Про це ђе ни чај по -

но во под греј те и др жи те у ње му но ге док се во да не охла ди. По сле

трет ма на сто па ла по спи те сме сом бор не ки се ли не и тал ка.

Нај лак ши ре цепт ко ји мо же те ис про ба ти је сте да но ге опе ре те

сла ном во дом. Јед ну ка ши чи цу со ли си пај те у ча шу вре ле во де, а ка -

да во да по ста не про хлад на, опе ри те но ге. По на вљај те по сту пак ују -

тру и уве че.

Про тив зно је ња сто па ла и пу ца ња ко же но гу пре по ру чу ју се куп ке

од ча ја кан та ри о на (две ка ши ке на ли тар во де). Но ге прет ход но опе -

ри те во дом и са пу ном, а по сле куп ке по спи те их тал ком.

Ко ри сно је и тр ља ти та ба не ча јем од ли сто ва на не. Јед ну ка ши ку

на не пре лиј те ча шом вре ле во де, оста ви те да од сто ји по ла са та, про -

це ди те и ко ри сти те. Та ба не мо же те тр ља ти и со ком од ли му на.

Сред ства про тив
зно је ња но гу

реше ње. Тај на је у ком би на -
ци ји од ре ђе них ме зо те ра пиј -
ских кок те ла апли ко ва них
дер ма пе ном или дер ма ро ле -
ри ма и ја ких хе миј ских пи -
лин га. Про це ду ра спа да у бла -
го агре сив не трет ма не, са опо -
рав ком од три до пет да на,
али ре зул та ти су за па њу ју ће
до бри. Че сто тре ба по но ви ти
по сту пак два-три пу та на ме -
сец да на.

Овим трет ма ном до ла зи
до раз град ње ста ре по пу ца -
ле и опу ште не ко же пре кри -
ве не стри ја ма и ства ра ња но -
ве, мла де и за тег ну те ко же.
Не тре ба га ра ди ти не по сред -
но пре од ла ска на мо ре, јер
мла да ко жа мо ра да се не гу -
је и ма же хран љи вим пре па -
ра ти ма и ни ка ко не сме да
из го ри на сун цу. Ако не иде -
те на сун ча ње, он да се трет -
ман мо же ра ди ти то ком це -
ле го ди не, али уко ли ко же -
ли те да за бли ста те на пла -
жи, он да су је сен, зи ма и ра -
но про ле ће иде ал но вре ме
за овај по сту пак.

Овај нaчин за те за ња ко же
и укла ња ња стри ја мо же се
спро во ди ти би ло где на те лу
и у свим жи вот ним до би ма.
Стри је не мо гу ап со лут но да
не ста ну, али мо гу да се до ве -
ду на де бљи ну кон ца, да бу ду
ма ње ви дљи ве и да ко жа бу де
ис хра ње на, за тег ну та и је дра.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко ме од нас
се де си ло да до жи ви „бли ски
су срет” гла ве и по ли це, ко -
ле на и бе то на, пр ста и но -
жа... Сев не бол, отрг не се ја -
ук, псов ка, од и гра се не кон -
тро ли са ни плес но га ма... Ве -
о ма ла ко и бр зо на у чи мо да
из бе га ва мо рад ње ко је мо гу
би ти узрок слич ним „збли -
жа ва њи ма”. У
овом слу ча ју је
ја сно да нас је
бол под ста као
да за пам ти мо
и до бро на у чи -
мо лек ци ју. Те -
ло нам од мах
по ка же да се
„не што де си -
ло”: по ја ве се
мо дри ца, чво -
ру га, ка пљи ца
кр ви по не кад.
Ја сно нам је за -
што бо ли и да
ће лед, кре ми ца или аспи рин
би ти до вољ ни да про ђе. На у -
чи ли смо да оче ку је мо да ће
бо ле ти ако ура ди мо исту ствар
и не па да нам на па мет да
по но ви мо гре шку. Ма ко ли -
ко био не при ја тан, фи зич ки
бол је вр ло че сто до вољ но
убе дљив да нас на те ра да не -
што про ме ни мо, по пра ви мо,
да се по кре не мо.

Мно ги од нас су се упо зна -
ли и с дру га чи јом вр стом бо -
ла. Зна те оно кад бо ли ду ша.
Ни ко не мо же са си гур но шћу
ре ћи ка да по чи ње да бо ли.
Не мо гу ће је са свим тач но од -
ре ди ти ко ји до га ђај је за па -
лио вар ни цу, ко ју он да па -
жљи во чу ва мо, одр жа ва мо и
рас плам са ва мо. Та вар ни ца

увек пред ста вља спо зна ју да
је на ше оче ки ва ње из не ве ре -
но. Све што ра ди мо у од но су
на дру ге љу де по ве за но је са
оче ки ва њем од ре ђе ног ре зул -
та та. Оче ку је мо по што ва ње,
раз у ме ва ње, по хва лу, љу бав,
но вац... За ви си мо од не чи је
про це не и ми шље ња, и же -
ли мо да их укло пи мо у сво ја
оче ки ва ња. Не при ме ћу је мо
пр ву жа о ку не ла год но сти ко -
ја про би ја за шти ту и ства ра
вар ни цу из не ве ре ног оче ки -
ва ња.

Пре ба цу је мо од го вор ност
за сре ћу у ту ђе ру ке и та да
на ста је страх. Ми сао да ни -
смо до вољ но до бри (спо соб -
ни, ле пи, па мет ни...) де лу је
као олуј ни ве тар у ва тром за -
хва ће ној шу ми. Та ква ми сао
има моћ да при ву че још
слич них ми сли ко је иза зи -
ва ју осе ћај не мо ћи, огор че -
но сти, бе са... И страх се рас -
плам са ва, ду шев ни бол се

по ја ча ва до
по ја ве те ле -
сног бо ла, јер
са мо та да на -
те ра мо се бе да
п о  т р а  ж и  м о
по моћ. Сле де -
ћи пут ка да
осе ти мо да
нам по не ста је
во ље и сна ге,
да не ви ди мо
ни шта ле по
око се бе и у
се би, тре ба да
се за пи та мо

са мо јед но: где смо и за што
из не ве ри ли се бе? Шта смо
оче ки ва ли од дру гих?

Што пре по ста не мо све сни
да смо са мо ми од го вор ни за
то ка ко се осе ћа мо, пре ће мо
убла жи ти бол ду ше и те ла.
Ду шев ни бол се нај бо ље ле -
чи осе ћа јем лич не вред но -
сти, а то се нај пре по сти же
сит ни ца ма ко је чи ни мо за
дру ге. Љу ба зна реч, искрен
осмех и за хвал ност де лу ју ле -
ко ви то и на оног ко их пру жа
и на оног ко ме су упу ће ни.
Спо зна ја да смо не ко ме улеп -
ша ли дан по кре тач је уну тра -
шњих про ме на у сва ко ме. Ту
не по сто је из у зе ци. Од лу ка
да про ве ри те да ли је за и ста
та ко са мо је на ва ма.

За што је Ка за но ва 
јео 50 остри га 
за доручак

Тај ни ре цепт 
љу бав ни це Лу ја XV

По ко ју биљ ку би 
жене ишле 
и на крај све та

За уза вре ло љу бав но рас по ло -
же ње по не кад је по треб но и не -
што ви ше од ча ше до брог ви -
на. Љу ди ши ром све та од пам -
ти ве ка по се жу за раз ли чи тим
сред стви ма ка ко би се лак ше
опу сти ли и уз бу ди ли.

Иа ко афро ди зи јач ка свој ства
хра не до да нас ни су на уч но до -
ка за на, ипак се не мо же оспо -
ри ти да од ре ђе не на мир ни це
и биљ ке за и ста по се ду ју здра -
ве ма сти, ами но-ки се ли не, хор -
мо не и ен зи ме, за ко је се из
ме ди цин ске прак се зна да по -
вољ но ути чу на људ ску сек су -
ал ност. Не ки од тих из во ра
стра сти с та њи ра има ју вр ло
ин те ре сант ну про шлост, ко ју
вам са да раз от кри ва мо...

За вод ни ци зна ју за што

Нај ду жу ре пу та ци ју афро ди зи -
ја ка, уз ба де ме и ви но, има ју
остри ге. Ки се ли не у њи ма по -
ди жу сек су ал ну енер ги ју и ни -
во хор мо на, а до дат ну моћ им
да је то што са др же оби ље цин -
ка, ва жног за функ ци о ни са ње
му шких пол них хор мо на и про -
из вод њу спер ме.

Не ки на уч ни ци твр де да
осло ба ђа ју и жен ски ли би до.
Остри ге су по зна те још од до -
ба Ка за но ве, ко ји их је, на вод -
но, јео по 50 за до ру чак.

Сек си шкам пи

Ле ген да ка же да је гро фи ца Ди
Ба ри, љу бав ни ца фран цу ског
кра ља Лу ја XV, сва ког да на
по слу жи ва ла свом во ље -
ном шкам пе у со су од
шам пањ ца. Мо жда би му
јед на те иста хра на и пре -
се ла да ни је би ло по зи -
тив них ефе ка та...

Шкам пи су пре пу ни јо -
да, ва жног за рад штит не жле -
зде, а упра во не до ста так јо да у
ор га ни зму мо же узро ко ва ти ма -
њак сек су ал не же ље. Бу ду ћи да
су бо га ти и оме га 3 ма сним ки -
се ли на ма, шкам пи до при но се
и бо љој про кр вље но сти.

Трик из „Ка ма су тре”

От кад су Фран цу зи и Ита ли ја -
ни от кри ли па ра дајз или „љу -
бав ну ја бу ку”, упо тре бља ва ју је
као афро ди зи јак.

ра ња чи ли ја још сла ђе во ди ти
љу бав.

И ово по ма же

Смо ква – сим бол плод но сти,
ко ји бу ди сва чу ла, би ла је оми -
ље но во ће фа тал не еги пат ске
вла дар ке Kлеопатре, а ста ри
Гр ци су овај плод сма тра ли све -
тим. Смо кве су бо га те маг нези -
ју мом, гво жђем, ви та ми ном Е,
цин ком и ами но-ки се ли на ма,

ко је по ја ча ва ју ерек ци ју код
му шка ра ца.

Нек тар Афро ди те или „теч -
но зла то”, ка ко че сто на зи ва ју
мед, је дан је од нај по зна ти јих
афро ди зи ја ка на све ту. О бу -
ђе њу стра сти од лич но се ста -
ра ју и ја го де, ма ли не, бо ров -
ни це и чо ко ла да, а под усло -
вом да не пре те ра те до бри по -
моћ ни ци би ће вам и цр но ви -
но и шам па њац.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

С дру ге стра не, Егип ћа ни и
Гр ци су за ја ча ње ли би да ко -
ри сти ли ко мо рач, а нај ви ше су
во ле ли ли сто ве и се мен ке.
Kоморач се по себ но пре по ру -
чу је же на ма, јер је бо гат фи то -
е стро ге ни ма, ман га ном, кал -
ци ју мом, маг не зи ју мом, гво -
жђем и влак ни ма, а сви су они
ва жни за ли би до. „Kама су тра”
пре по ру чу је све жи сок од ко -
мо ра ча с мле ком.

Пар фем од це ле ра

„Kада би же на са мо зна ла ка ко
ће јој сна жан би ти муж ако је де
пу но це ле ра, ишла би и на крај
све та да му га на ба ви”, за пи сао
је је дан фран цу ски тра вар.

Це лер је фан та стич на хра на
за сек су ал ну сти му ла ци ју, јер
са др жи ан дро сте рон, хор мон
без ми ри са ко ји му шкар ци из -
лу чу ју зно је њем, а же не му не
мо гу одо ле ти.

Па жљи во с бе лим лу ком

Бе ли лук са др жи али цин, ко ји
под сти че цир ку ла ци ју и про ток
кр ви у пол не ор га не, чи ме се
по ве ћа ва и њи хо ва осе тљи вост.

Ова чу до твор на на мир ни ца
ујед но по бољ ша ва из др жљи вост

му шкар ца, а оси гу ра ва и
мно го енер ги је. Струч -
ња ци га пре по ру чу ју
за оба парт не ра, јер је
вр ло здрав. Ипак, ка -

да иде те на са ста нак,
узми те га у кап су ла ма,
да не би сте парт не ра
обо ри ли с но гу – сво -
јим за да хом.

Љу бав на дро га

Ме ди цин ска ис тра -
жи ва ња по ка за ла су
да је ру ко ла пра ва

„љу бав на дро га”. Она
са др жи ви та ми не А,

Ц и K, као и кал ци јум,
маг не зи јум и гво жђе.

Оку пље ни на јед ном ме сту,
ти ну три јен ти чу ва ју здра вље
ре про дук тив них ор га на и спре -
ча ва ју де ло ва ње свих ло ших суп -
стан ци ко је мо гу на ште ти ти сек -
су ал ној же љи и по тен ци ји.

Бо си љак и па при чи це

Ве ру је се да бо си љак ја ча пол -
ну моћ и код му шка ра ца и код
же на. Мо же се упо тре бља ва ти
као за чин или за при пре му ча -
ја. Што је ви ше бо сиљ ка у је лу,
то ће ли би до би ти ја чи. Свеж
бо си љак мно го бо ље де лу је од
су ше ног.

По зна то је да чи ли па при -
чи це по спе шу ју от пу шта ње ен -
дор фи на, убр за ва ју рад ср ца и
по ди жу те ле сну тем пе ра ту ру,
па је наш ор га ни зам спрем -
ни ји за екс трем не фи зич ке на -
по ре. Љу те па при чи це са др же
и суп стан цу кап са и цин, ко ја
сти му ли ше нер вне за вр шет ке,
па је због то га на кон кон зу ми -

Љубазна реч,
искрен осмех и
захвалност делују
лековито и на оног
ко их пружа и на
оног коме су
упућени.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ БИ СТЕ ПРО БА ЛИ ВИ НО ОД ЗМИ ЈЕ?

Је дан од нај по зна ти јих афро ди зи ја ка у ки не ској тра ди ци о -

нал ној ме ди ци ни је змиј ско ви но. При пре ма се та ко што се

у бо цу ви на од ри же ста ви це ла зми ја. Она се по та па у ал -

ко хол ка ко би раз гра ди ла свој отров, а Ки не зи твр де да је

упра во тај са сто јак тај ни лек за ле че ње им по тен ци је.

Ни је рет кост да „ви на ри” у на пи так уме ша ју и ко ју кор -

ња чу, пти цу или не ког ин сек та. На кон што све то од сто ји не -

ко вре ме, спрем но је за по слу жи ва ње. У јед ну од ва ри јан ти

овог пи ћа до да је се змиј ска крв, што зву чи по ма ло је зи во,

али они ко ји су про ба ли ове ег зо тич не спе ци ја ли те те твр де

да де лу ју. Па ко во ли, нек из во ли.

ЗА О БИ ЂИ ТЕ БАП СКЕ РЕ ЦЕП ТЕ

У на шем на ро ду од вај ка да се зна за ле ко ви те тра ве ко је има -

ју афро ди зи јач ко деј ство. То су: чу бар, пер шун, бо си љак,

жал фи ја, ру зма рин, ко при ва, мај чи на ду ши ца, кан та ри он...

Ипак, бу ди те на опре зу, јер се не а де кват ним ко ри шће њем

би ља ка мо гу иза зва ти озбиљ не по сле ди це по здра вље. Да -

кле, чу вај те се ко је ка квих бап ских ре це па та за по тен ци ју и

не про ве ре них ме ша ви на ра зно ра зних ча је ва ко је се ре кла -

ми ра ју на ин тер не ту.

Ни пре па ра те за по тен ци ју ко ји се ку пу ју у апо те ка ма ни

по ко ју це ну не узи мај те без кон сул та ци је с ле ка ром, јер гре -

шке мо гу би ти чак и фа тал не.

МУ КЕ БЕ РА ЧА
АВОКА ДА

Асте ци су аво ка до сма тра -

ли вр ло сна жним сек су ал -

ним сти му ла то ром, па

то ком ње го ве бер бе же не

ни су сме ле из ла зи ти из ку -

ће, ка ко му шкар ци не би

до шли у на паст и оста ви ли

по сао не до вр шен.

ЗА ДР ЖА ВА ЛЕ
МУЖА ЛО СО СОМ

У ја ча њу ли би да по мо ћи ће

и ло сос, ко ји сво јим за ли -

ха ма про те и на знат но ути че

на из др жљи вост у сек су.

За ни мљи во је да је у 19.

ве ку у Аме ри ци из да та

књи га „Kако за др жа ти му -

жа” у ко јој се са ве ту је по -

слу жи ва ње упра во ло со са.

Чаша вина понекад није довољна

КО ЈИ АФРО ДИ ЗИ ЈА ЦИ ЗА И СТА „РА ДЕ”

ЗА БО РА ВИ ТЕ НА „ВИ ЈА ГРУ”, 
СТРАСТ ИЗ ВИ РЕ ИЗ ТА ЊИ РА



ђе на од вра ти ти ло по ва од оби -
ја ња – ка жу у по ли ци ји.

Укра де но се бр зо тро ши

Ка ко се мо же за кљу чи ти из
до са да шње прак се, ста но ве
оби ја ју и ма ло лет ни ци, ко ји
су по чет ни ци у том по слу, и
ви ше стру ки по врат ни ци, ко ји
су би ли хап ше ни и по не ко ли -
ко пу та. Али нај че шће су у пи -
та њу нар ко ма ни. Они су се за
то спе ци ја ли зо ва ли јер им је
то је ди ни на чин да сва ко днев -
но до ђу до нов ца за ку по ви ну
дро ге. Укра де ни но вац ло по -
ви од мах по тро ше, а на кит
про да ју за ла га о ни ца ма и зла -
та ра ма ко је се ба ве от ку пом и
ко је по том пре то пе на кит, па
по ли ци ја, чак и кад ухап си

оби ја ча, не мо же да обе ште ти
гра ђа не.

Се зо на го ди шњих од мо ра
иде ал на је за оби ја че, ко ји та -
да мо гу бо ље да се ор га ни зу ју
и при пре ме. Та ко се де ша ва да
ка да кре ну на ти по ва ни стан,
већ зна ју ка ко је обез бе ђен, где
се на ла зе вред но сти и да вла -
сни ци ни су ту.

А ако вам се де си да, на не -
сре ћу, бу де те жр тва про ва ле,
ни ка ко не ула зи те у опљач кан
стан. Тре ба од мах по зва ти по -
ли цај це и са че ка ти уви ђај ну
еки пу јер, ма ко ли ко би ли про -
фе си о нал ци, оби ја чи увек оста -
ве траг ко ји во ди до њих.

Ако ни шта дру го, жва ку или
па пи рић на шпи јун ци ста на
пре ко пу та. М. Глигорић

Током два летња
месеца деси се више
провала у станове
него током остатка
године.

Пр ва жр тва отва ра ња Ср би је
пре ма све ту по сле 5. ок то бра
2000. го ди не био је је дан оби -
јач ста но ва! По знат у под зе -
мљу по на дим ку Но ки ја, он је
за пет се кун ди мо гао да по ло -
ми бра ву на ула зним вра ти ма
и про ва ли у стан. У јед ном на -
ле ту по ха рао би и по пет или
де сет ста но ва. Да би се за шти -
тио од ра до зна лих ста на ра пре -
ко пу та ста на у ко ји је ула зио,
на њи хо ве шпи јун ке ле пио је
жва ке, али кад је ра дио на ве -
ли ко, ко ри стио је па пи ри ће
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овла же не пљу вач ком. И по сао
му је до бро ишао, то ли ко до -
бро да је био осу ђен на два -
наест го ди на за тво ра кад је
ухва ћен! А осу ђен је за то што
ни је знао да је Не мач ка по -
кло ни ла Ђин ђи ће вој вла ди ла -
бо ра то ри ју за ана ли зу ДНК.
Пр ви узор ци ко је су тех ни ча -
ри об ра ди ли у на шој зе мљи
би ли су Но ки ји ни па пи ри ћи
ко је су ин спек то ри МУП-а на -
шли у јед ном но во сад ском
соли те ру... Био је то нео бо рив
до каз за суд. Али мно ги су пре
то га про пла ка ли због ве штине
овог чо ве ка и сво је нео пре -
зно сти. Јер од про вал ни ка се
не можете пот пу но за шти ти -
ти, али бар мо же те да сма -
њите опа сност од њих. Ре до -
ви ко ји сле де са же так су

искуста ва гра ђа на ко ји су већ
би ли жртве ло по ва и са ве та
по ли ца ја ца за ду же них за су -
зби ја ње крађа.

Ме ре за шти те

По ста вља њем си гур но сне бра -
ве, оја ча ва њем око ва вра та и
ста вља њем ци лин дрич ног уло -
шка бра ве гра ђа ни је ди но мо -
гу да за шти те стан од оби ја ча,
ко ји су по себ но ак тив ни у вре -
ме лет њих го ди шњих од мо ра.
Они ма ко ји жи ве на ни жим
спра то ви ма пре по ру чу је се да
на про зо ре по ста ве за штит не
ре шет ке и ре зи це са уну тра -
шње стра не.

По тен ци јал не ме те ло по ви
би ра ју та ко што уђу у згра ду,
оду лиф том на нај ви ши спрат,
а за тим се пе ши це спу шта ју и
раз гле да ју ка ква су ула зна вра -
та ста но ва. За оби ја ње су нај -
по де сни ји ста но ви с јед ном или
две сла би је бра ве.

– Ка да иза бе ру по го дан стан,
по зво не ка ко би се уве ри ли да
уку ћа ни ни су уну тра. По том
ло ме бра ву, ула зе, за тва ра ју

вра та и на пра ве пре ме та чи ну.
Кра ду углав ном но вац, злат ни
на кит, умет нич ке пред ме те и
сли ке, а рет ко ви део и ТВ тех -
ни ку – твр де по ли цај ци.

У ста но ве на ни жим спра то -
ви ма ло по ви ула зе и кроз про -
зор или бал кон ска вра та, па их
тре ба обез бе ди ти ре шет ка ма.

– Због вру ћи на љу ди че сто
оста вља ју отво ре не про зо ре
или не за кљу ча ва ју ула зна вра -
та, па се де ша ва да бу ду по -
кра де ни чак и ка да су у ста ну.
Ло по ви отво ре вра та и из ход -
ни ка укра ду гар де ро бу и та -
шне, у ко ји ма че сто има до ста
нов ца, или се пре ко но ћи ушу -
ња ју у стан и укра ду нов ча -
ник, мо бил ни те ле фон... На
тај на чин су про шле го ди не
по кра де на 202 ста на. Љу ди че -
сто и не зна ју шта их је сна -
шло, ми сле да су не где за бо -
ра ви ли или из гу би ли та шну
или те ле фон. За то не би тре -
ба ло оста вља ти про зор отво -
рен, а по ула ску у стан мо ра ју
се за кљу ча ти вра та, јер ће са -
мо уко ли ко су до бро обез бе -

КА КО ЗА ШТИ ТИ ТИ СТАН ОД ПРО ВА ЛА

ДОК СЕ ВИ ОД МА РА ТЕ, ЛО ПО ВИ РА ДЕ

ПО ГЛЕД С ДА ЉИ НЕ

Че сто се де ша ва да у Пан че ву опе ри шу про вал ни ци ко ји

до ла зе из дру гих гра до ва или из су сед них др жа ва. Њи ма

по ли ци ја нај те же ула зи у траг јер по за вр ше ној кра ђи од мах

од ла зе. У на шем гра ду прет ход них го ди на хап ше ни су ло по -

ви из Ру му ни је, а 2017. ухап шен је кра дљи вац ко ји је украо

ше зде сет би ци ка ла на те ри то ри ји Бе о гра да!

Са го вор ник „Пан чев ца” из по ли ци је пре по ру чу је и уград -

њу IP ка ме ре. Оне се пре ко ин тер не та по ве зу ју с мо бил ним

те ле фо ни ма и вла сни ку омо гу ћа ва ју увид у уну тра шњост ку -

ће ма где да се на ла зи. Њи хо ва це на кре ће се у ра спо ну од

пет-шест хи ља да па све до 100.000 ди на ра, за ви сно од тех -

нич ких мо гућ но сти, али су за од вра ћа ње ло по ва до вољ не и

оне нај јев ти ни је.

СЕ ФО ВИ СУ ЗА КОН

Нај си гур ни ји на чин за чу ва ње дра го це но сти је од ла га ње

у се фо ве. Це на из најм љи ва ња за ви си од ве ли чи не и тра ја -

ња за ку па (мо гу ће је из најм љи ва ње на че ти ри, шест и два -

на ест ме се ци, или на ду же), а це на че тво ро ме сеч ног

из најм љи ва ња нај ма њих (6,1 x 30 x 48 цм) код свих ба на -

ка је ма ње-ви ше иста и из но си око 1.900 ди на ра.

ОВО СЕ ИС ПЛА ТИ

• Увек за кљу чај те ула зна вра та, чак и кад иде те „на пет ми -

ну та” код ком ши ни це. По сто ји гру па про вал ни ка ко ји ма је

пет ми ну та до вољ но – то су они ко ји упа да ју у ста но ве да би

се до мо гли би ло че га што би мо гли да про да ју по би ло ко јој

це ни да ку пе дро гу.

• Ин ве сти рај те у ква ли тет не бра ве. Не ка бу ду мон ти ра не

та ко да не ви ре из ван рав ни вра та, ка ко про вал ни ци не би

мо гли да по ло ме ци лин дар. И ло по ви и струч ња ци за без -

бед ност ка жу да не ма бра ве ко ја се не мо же оби ти, али сва -

ка бра ва ви ше је и пре пре ка ви ше. Не зна чи да се не мо же

оби ти, али зна чи да ће нај ве ћи број „осред њих” про вал ни -

ка про ду жи ти до сле де ћих вра та на ко ји ма – не ма бра ве

више!

• Увек за тво ри те све про зо ре и сва бал кон ска вра та пре не -

го што иза ђе те из ку ће. Ро лет не ни кад не мој те спу шта ти до

кра ја, јер је че сто баш то про вал ни ци ма знак да су уку ћа ни

ду же од сут ни.

• Ни ка да не мој те оста вља ти кључ на „тај ним” ме сти ма за

ко ја сви зна ју – на што ку вра та, ис под оти ра ча, у тац ни сак -

си је…

• Кад од ла зи те на ду же вре ме, дај те ком ши ји кључ да по -

вре ме но па ли све тло и те ле ви зор у ве чер њим ча со ви ма. Ни -

по што не оста вљај те све тло да го ри док сте на пу ту – то је

си гу ран знак да сте од сут ни.

• Но вац и на кит др жи те у се фу бан ке. Ис пла ти се!

• Дај те кључ нај бо љем ком ши ји ка ко би мо гао да про ве тра -

ва стан и по вре ме но укљу чу је све тла и те ле ви зор.

• Ин фор ма ци је о сво јим пу то ва њи ма не об ја вљуј те на дру -

штве ним мре жа ма.

• Фо то гра фи ши те све дра го це но сти и за пи ши те и се риј ске

бро је ве ску по це них уре ђа ја и оруж ја. Ово ће олак ша ти по -

ли ци ји да им уђе у траг.

ИЗ ГЛЕ ДА ША ША ВО, АЛИ ДЕ ЛУ ЈЕ

Ста ри трик про вал ни ка је да по зо ву фик сни број ку ће ко ју

пла ни ра ју да опљач ка ју. Уко ли ко те ле фон зво ни и ни ко се

не ја вља, они ће оби ти ку ћу, јер је то сиг нал да ни ко га не -

ма. Пре од ла ска на ле то ва ње фик сни те ле фон ис кљу чи те

или сма њи те звук и на тај на чин збу ни те про вал ни ка.

Ло по ви се бо је да ће би ти ухва ће ни. Ако на вра та ис так -

не те на зив „по сед обез бе ђен” или „под ви део-над зо ром”,

про вал ни ци ће до бро раз ми сли ти пре про ва ле.

У 95 од сто кра ђа ло по ви улазe
кроз вра та! Оста так од пет од -
сто од но си се на упа да ње кроз
за бо ра вљен отво рен про зор, а
раз би ја ње ста кла ка рак те ри стич -
но је за изо ло ва не ви кен ди це.

– На ме ти ло по ва у Пан че ву
су ку ће у ста рим на се љи ма: Те -
сла, Со да ра, Ко теж, Стре ли -
ште... Ула зна вра та на њи ма
ни су ме ња на от ка ко су згра де
са зи да не, зна чи још од осам -
де се тих го ди на про шлог ве ка.
Та ква вра та те шко мо гу у 2019.
не ког да за шти те, јер ни су

функ ци о нал на, сла бо дих ту ју,
али кључ на ствар је у не ква ли -
тет ном ци лин дру – ка же бра -
вар Рат ко Ко ја ди но вић из фир -
ме „Кљу че ви и вра та”.

Он, ме ђу тим, на гла ша ва да
ни је ну жно ку по ва ти но ва вра -
та, већ је до вољ но са мо про ме -
ни ти уло жак ци лин дра од но -
сно ста ви ти ква ли те тан ци лин -
дар ко ји не мо же ла ко да се
по ло ми или из бу ши.

– Су шти на је у то ме да се
про вал ни ку мак си мал но оте -
жа по сао, да се на те ра да утро -

ши што ви ше вре ме на. Јер ако
не ко мо ра де сет или ви ше ми -
ну та да не што чач ка, лу па или
ло ми у згра ди с мно го ста на ра,
не ко ће га већ ви де ти. Сва ку
бра ву је мо гу ће оби ти, али за
не ку тре ба ма ње, а за не ку ви -
ше вре ме на – ис ти че овај ис -
ку сни бра вар.

Ква ли тет ни ци лин дри мо гу
да се на ба ве већ за око 60 евра

па на го ре. То је сте ску по у од -
но су на „ки не ске” ко ји ко шта -
ју 250 или 300 ди на ра, ка же
Ко ја ди но вић, али под се ћа:

– Узми те у об зир да та квим
ци лин дром чу ва те, ре ци мо, те -
ле ви зор ко ји ко шта 500 евра.
Јер про фе си о нал ни оби ја чи мо -
гу да отво ре „ки не ски” ци лин -
дар, и то не чуј но, за две, нај -
ви ше три се кун де, док код оних
истин ски ква ли тет них, уз ко -
ри шће ње спе ци јал них ала та ко -
ји пра ве бу ку, то тра је ми ни -
мум 45 ми ну та... До не дав но су
си но ним за без бед ност би ли
ве ли ки ка са-кљу че ви, али су
би ли не прак тич ни за но ше ње,
па су Нем ци и Ау стри јан ци раз -
ви ли но ве тех но ло ги је и на тр -
жи ште успе шно вра ти ли ци -
лин дре с ма лим кљу чем. Код
њих је трик у упо тре би ви ше
ле гу ра че ли ка ко је раз ли чи то
ре а гу ју на за гре ва ње, уда ра ње,
раз вла че ње... Еле мен ти су чвр -
сти и жи ла ви и те шко их је бу -
ши ти, јер кад се про би је је дан
слој, на и ла зи се на дру ги, ко ји
ло ми бур ги је.

Ј. Фи ли по вић

РЕЧ СТРУЧЊАКА

Ци лин дар вра та чу ва

КЉУЧ ЈЕ У КЉУЧУ

Тре ба има ти на уму да се јеф -

ти ни кљу че ви ла ко ко пи ра ју,

ка же Рат ко Ко ја ди но вић, на -

гла ша ва ју ћи да је код

скупљих, са за ко ше ним ко до -

ви ма, то го то во не мо гу ће.

Он се се ћа јед не про ва ле

кад је спре ма чи ца од пот пу -

ног по ве ре ња вла сни ка до би -

ла кључ, ко ји је по том узео њен се стрић, направио копију

код бравара и ка сни је про ва лио у стан.

Ратко Којадиновић
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Пре поласка на пут...

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„Спре мам се да пу ту јем у ино стран -
ство па ме ин те ре су је ко ји су то раз -
ло зи због ко јих не ко мо же да бу де
вра ћен с гра ни це. По зна то ми је да не
би тре ба ло ула зи ти у не ку стра ну зе -
мљу ако рок ва же ња па со ша ис ти че за
90 да на, али на шта би тре ба ло још
обра ти ти па жњу?”, гла си ло је пи та ње
јед ног на шег чи та о ца из Скро ба ре.

Пре од ла ска на пу то ва ње у ино -
стран ство тре ба ло би ако сте због не -
чег би ли ка жње ни и по зва ни код су -
ди је за пре кр ша је, ре гу ли са ти све те
оба ве зе. У су прот ном по сто ји мо гућ -
ност да је, уко ли ко то ни сте ура ди ли,
за ва ма из да та по тер ни ца, као и на -
лог свим гра нич ним пре ла зи ма за
при во ђе ње с гра ни це.

Пре пу то ва ња је ва жно про ве ри ти
и да ли вам се по ду да ра ју име и пре -
зи ме у па со шу и на ави он ским или
ау то бу ским кар та ма. До вољ но је да
по сто ји раз ли ка са мо у јед ном сло -
ву па да то бу де по вод за про бле ме.
Сем то га, тре ба ло би да во за чи за
пу то ва ња у од ре ђе не др жа ве при -
пре ме зе ле не кар то не. Они ни су оба -

ве зни за ула ске у Цр ну Го ру и др жа -
ве ЕУ.

При ли ком пу то ва ња у ино стран -
ство по сто ји мо гућ ност да вас на ула -
зу у стра ну зе мљу пи та ју ко ли ко нов -
ца сте по не ли са со бом. Про сек за ве -
ћи ну зе ма ља је од 30 до 50 евра днев -
но, а тач не су ме за сва ку др жа ву по -
је ди нач но мо гу се ви де ти на сај ту
Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ср -
би је (www.mfa.gov.rs.).

За пу то ва ње у ино стран ство тре ба
при пре ми ти и по ли су здрав стве ног
оси гу ра ња без об зи ра на то што се на
гра нич ним пре ла зи ма тај до ку ме нат
рет ко тра жи. Исто ва жи и за ва у че ре
ко је да ју ту ри стич ке аген ци је, као и
за га рант на пи сма до ма ћи на код ко -
јих ће мо би ти сме ште ни, или ор га -
ни за ци ја ко је су ор га ни зо ва ле и пла -
ти ле наш пут.

Ва жно је по ве сти ра чу на и о то ме да
уко ли ко иде те у не ку стра ну др жа ву
соп стве ним ау то мо би лом, не но си те
ви ше хра не не го што је до зво ље но, као
и да ли сте пре по ла ска на пут са ни ра -
ли сва евен ту ал на оште ће ња на во зилу.

Због ви со ких тем пе ра ту ра ле то по -
вла чи за со бом ри зик по без бед ност
хра не жи во тињ ског по ре кла, та ко да
Ве те ри нар ска ин спек ци ја у Пан че ву
вр ши ре дов не кон тро ле обје ка та ко ји
су одо бре ни за скла ди ште ње, про из -
вод њу и про мет хра не. На ро чи та па -
жња се усме ра ва на објек те бр зе хра -
не, ре сто ра не, тр го вин ске лан це и
про дај на ме ста у ко ји ма по сто је оде -
ље ња за про да ју ме са и мле ка, као и
на пи ја цу, од но сно ха ле за про да ју
млеч них про из во да и про из во да од
ме са, ја ја, ри бе. Све га не ко ли ко са ти
на ви со ким тем пе ра ту ра ма до вољ но
је да се из јед не бак те ри је у хра ни
раз ви је њих два ми ли о на. У ве о ма
квар љи ве вр сте хра не спа да ју мле ве -
но ме со и про из во ди од ње га, про из -
во ди од ја ја, на ро чи то ма јо не з, и млеч -
ни про из во ди.

Ин спек то ри пред у зи ма ју ме ре у
свим си ту а ци ја ма ка да се кон ста ту -
ју не пра вил но сти, без об зи ра на то
да ли се ра ди о про пу сти ма у одр жа -
ва њу хи ги је не, не пра вил ној ма ни пу -
ла ци ји хра ном или не а де кват ном
чува њу.

Та ко ђе, над зор пре ма уна пред уго -
во ре ној ди на ми ци, јед на ко укљу чу ју -
ћи и лет ње и зим ске пе ри о де, оба вља
и За вод за јав но здра вље. Над ле жни у
За во ду пру жи ли су нам не ко ли ко оп -
штих пре по ру ка за ис хра ну у лет њем
пе ри о ду.

– Ри зич но је ку по ва ти хра ну ко ја
је при пре мље на у ки о сци ма бр зе

хране. Уко ли ко са мо не ко ли ко са ти
сто ји на ви со ким тем пе ра ту ра ма,
мле ве но ме со по ста је до бра под ло га
за раз вој бак те ри ја. Исто се од но си
на при пре мље не сен дви че. До бро је
отво ри ти и по гле да ти сен дви че пре
не го што се кон зу ми ра ју, јер че сто
ме сне пре ра ђе ви не и ја ја мо гу би ти
из ме ње ног из гле да и ми ри са, што их
чи ни ри зич ним за ис хра ну. Ки о сци
неретко не ма ју са ни тар не уре ђа је, те
осо бе ко је ра де не ма ју основ не усло -
ве за одр жа ва ње хи ги је не – ре кла је
за „Пан че вац” прим. др Ду брав ка
Нико лов ски.

Пре по ру ка струч ња ка је да се ла ко
квар љи ва хра на, ако не мо же да се
чу ва у фри жи де ру, по је де у ро ку од
два са та. Ки о ске с ма лим про ме том,
где хра на ду же од овог ро ка че ка куп -
ца, ле ти ово чи ни по тен ци јал но опа -
сним. По себ но је ри зич на ку по ви на
сен дви ча у це ло фа ну, ко ји се при пре -
ма ју и по ви ше да на уна пред.

Прим. др Ду брав ка Ни ко лов ски ка -
же да тре ба из бе га ва ти и хра ну ко ја
не про ла зи пот пу ну тер мич ку об ра -
ду, као што су сла до ле ди и тор те од
све жих ја ја.

За раз вој бак те ри ја нај по год ни ја је
хра на жи во тињ ског по ре кла, али мо -
же те се за ра зи ти и во ћем и по вр ћем
ако се не опе ре до бро пре кон зу ми ра -
ња. Тро ва ње хра ном не за ви си од вр -
сте и ко ли чи не кон зу ми ра них на мир -
ни ца, већ од бро ја уне тих ми кро ор га -
ни за ма, за тим од спо соб но сти ба ци -
ла да иза зо ве обо ље ње и од осе тљи во -
сти до ма ћи на.

Ј. Ка та на

У је ку лет ње се зо не тре ба би ти опре -
зан у мно го че му, а по себ но у кон зу -
ми ра њу на мир ни ца ко је су под ло жне
ква ре њу. На ви со ким тем пе ра ту ра ма
до вољ но је не ко ли ко са ти да се у хра -
ни из јед не бак те ри је раз ви ју два ми -
ли о на ба ци ла. Због то га је нео п ход но
да хра на жи во тињ ског по ре кла, као
што су ме со, ја ја и млеч ни про из во -
ди, бу де у рас хлад ним уре ђа ји ма. Сте -
ци ште бак те ри ја мо же би ти и ро ба
биљ ног по ре кла, пре све га ма ли не. У
ки о сци ма бр зе хра не де ша ва се да се
хра на не чу ва на ни ским тем пе ра ту -
ра ма, због че га ин спек ци ја тре ба да
по ја ча кон тро ле то ком ле та.

АЛЕК САН ДАР ВА СИ ЉЕ ВИЋ, 
гра фич ки ди зај нер и про гра мер: 

– Ле ти не ку пу јем бр зу хра ну на
ки о сци ма, због то га што по сто ји мо -
гућ ност ква ре ња на мир ни ца. Не же -
лим да ри зи ку јем. То ком хлад ни јих
ме се ци ку пим по не кад. Ме ђу тим, на
ова ко ви со ким тем пе ра ту ра ма хра на
те шко мо же да оста не све жа.

ВИН КА ЈО ВА НО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ћер ка ме снаб де ва на мир ни ца -

ма као што су ме со и ја ја, она их
про из во ди. Во ди мо ра чу на о ис прав -
но сти, ре дов но ра ди мо ана ли зе и без -
бед ни смо од за ра за. На пи ја ци ку -
пу јем само по вр ће и во ће. По не кад
са ла ту ку пим и у на шим са мо по слу -
га ма, јер је у том слу ча ју во ће, ипак,
у фри жи деру. 

МИ ЛАН СОМ БО РАЦ, пред у зет ник:
– На овим тем пе ра ту ра ма не из во -

дљи во је да на мир ни це ван фри жи -
де ра бу ду ис прав не и ква ли тет не. По -
сто је од ре ђе на ме ста где сам при ме -
тио да је хра на ло ши јег ква ли те та,
чак то ли ко да је већ по че ла да се ква -
ри. Имао сам ло ша ис ку ства с не ким
про из во ђа чи ма бр зе хра не, чак и у
зим ским пе ри о ди ма. Ку пу јем ис кљу -
чи во та мо где је про ве ре но.

БОГ ДАН ПУ ЉА, пен зи о нер:
– По вре ме но ку пу јем на пи ја ци и

ки о сци ма. Узи ма мо хра ну од по знатих

про из во ђа ча, код ко јих је про мет то -
ли ко ве ли ки да на мир ни це не сто је
ду го. Во дим се ис ку ством и ве ру јем
про дав ци ма ко је по зна јем. Осим то -
га, би рам при ло ге ко ји ни су од квар -
љи ве ро бе. Из бе га вам ма јо нез и слич -
не на ма зе.

СНЕ ЖА НА АЛА ВА ЊА, пен зи о нер ка:
– Углав ном из бе га вам бр зу хра ну

на овој тем пе ра ту ри. Ни ка да не ста -
вљам при ло ге ко ји се ква ре, већ са -
ла те. Ни је у пи та њу са мо то што се
ква ре, не го то и не во лим. Ме со је
под ло жно раз мно жа ва њу бак те ри ја,
али увек ку пу јем на ме сти ма ко ја сам
про ве ри ла. 

ЈЕ ЛЕ НА ША РАЦ, на став ни ца:
– Сла бо ку пу јем бр зу хра ну са да,

јер мо же да се по ква ри. Ма да, вр ло
рет ко и зи ми узи мам. Све дру ге на -
мир ни це ко је на ба вљам, као што су
ја ја, про ве ре не су, јер ку пу јем код
ком ши ни це.

Ан ке ти ра ла Је ле на Ка та на

Б. ПУЉАМ. СОМБОРАЦ С. АЛАВАЊА Ј. ШАРАЦ

КУ ПУ ЈЕ ТЕ ЛИ БР ЗУ ХРА НУ НА КИ О СЦИ МА?

Па жљи во то ком ле та

В. ЈОВАНОВИЋА. ВАСИЉЕВИЋ

НАША АНКЕТА

Не ка да шња ка фа на „Кор зо” (или „Код
Не дељ ка”, ка ко је та ко ђе по зна та ге -
не ра ци ја ма Пан че ва ца), ко ја се на ла -
зи у нај у жем цен тру гра да, већ го ди -
на ма про па да. Због при сту пач них це -
на, осо бља ко је се од но си ло дру гар -
ски пре ма го сти ма и по себ не до ма ће
ат мос фе ре та ка фа на је би ла оми ље -
но и култ но ме сто мно гим на шим су -
гра ђа ни ма и су гра ђан ка ма за из ла ске
све док ни је за тво ре на.

Да би са знао њен прав ни ста тус,
„Пан че вац” је питао у Град ској упра -
ви и та мо нам је ре че но да Град Пан -
че во ви ше не ма ни шта с тим објек -
том, без об зи ра на ње го ву ло ка ци ју.

Об ја шње но нам је и да је ку ћа у
ко јој се на ла зи ла ова ка фа на има ла
вла сни ке пре не го што је на ци о на -
ли зо ва на и при до да та не ка да шњој
Уго сти тељ ској рад ној ор га ни за ци ји

„Сло бо да”, ко ја је ли кви ди ра на на -
кон не у спе лог по ку ша ја да бу де
прива ти зо ва на.

По сле пре гле да до ку ме на та у пан -
че вач ком Исто риј ском ар хи ву они ко -
ји су ини ци ра ли и во ди ли по сту пак
сте ча ја „Сло бо де” утвр ди ли су иден -
ти тет вла сни ка „Кор зоа”. Ис по ста ви -
ло се да та ка фа на мо ра да бу де вра -
ће на на осно ву За ко на о ре сти ту ци ји
ко ји се при ме њу је од 6. ок то бра 2011.
го ди не и та ко је и учиње но.

Ме ђу тим, не ја сно је до кле ће не ка -
да шња ка фа на „Кор зо” да про па да и
због че га ње ни вла сни ци или њи хо ви
на след ни ци не пре ду зму не што да то
бу де за у ста вље но. Не ве ро ват но је да
ни је би ло за ин те ре со ва них да то ме -
сто по но во бу де пре у ре ђе но у уго сти -
тељ ски обје кат, а за што је та ко, мо же
са мо да се прет по ста вља.

До кле ће да пропада
ка фа на „Код Не дељ ка”?

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У пе так, 12. ју ла, у Пан че ву не ће би -
ти стру је од 8.30 до 10.30 у Змај Јо -
ви ној ули ци, у де лу од Ка ра ђор ђе ве
до Све тог Са ве, као и у згра да ма број
5, 5-а и 5-б. Истог да на би ће ис кљу -
че ња и у Ка ра ђор ђе вој ули ци број 13
и 15, као и у Ули ци бра ће Јо ва но вић
40. Ре стрик ци ја ће тра ја ти од 11 до
13 са ти.

На спи ску ис кљу че ња ко ја су пла -
ни ра на за 12. јул на ла зе се и Но во се -
љан ски пут (део од ка фа не „Бе ли нар -
цис” до Ба нат ског Но вог Се ла), као и
про сек код „Ју го ко же”. Они ко ји жи -
ве у том де лу Пан че ва не ће има ти
стру ју од 12.30 до 14 са ти.

Пр ва на ред на ис кљу че ња пред ви -
ђе на су за по не де љак, 15. јул. Без
стру је ће тог да на би ти ули це Бра ће
Јо ва но вић (од Ка ра ђор ђе ве до

Синђели ће ве), Све тог Са ве (од Бра ће
Јо ва но вић до Све то за ра Ми ле ти ћа) и
не пар на стра на Ули це Све тог Са ве у
де лу од Бра ће Јо ва но вић до Змај Јо -
ви не. Би ће ис кљу че не и згра де од бро -
ја 17 до 21 и од 12 до 20 у Ка ра ђор ђе -
вој ули ци, као и деч ји вр тић „Леп ти -
рић”. Стру ја ће не ста ти у 8.30, а по -
но во ће до ћи у 10.30.

Истог да на, али у пе ри о ду од 11 до
13 са ти, без елек трич не енер ги је ће
би ти на ши су гра ђа ни ко ји жи ве у згра -
да ма А, Б, Ц и Д у Ка ра ђор ђе вој ули -
ци број 2, у Ули ци Све тог Са ве у де лу
од Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка до но -
ве По ште, у Вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка од бро ја 21 до бро ја 27 и Цен -
трал на апо те ка.

Су тра дан, 16. ју ла, без стру је ће би -
ти са мо ста нов ни ци не ко ли ко ули ца
у Опо ву: Брат ства –је дин ства (од Мак -
си ма Гор ког до Бо ри са Ки дри ча), Иве
Ло ле Ри ба ра (од Стан ка То ми ћа до
Шум ске) и Ри бар ска (од Иве Ло ле Ри -
ба ра до Бо ри са Ки дри ча). Ста на ри тих
ули ца би ће без стру је од 9 до 13.30.

Ре стрик ци је у Ка ра ђор ђе вој

Лако кварљива храна, 
ако не може да се чува у
фрижидеру, треба да се
поједе у року од два сата.
Посебно је ризична куповина
сендвича који се припремају
и по више дана унапред.

Страну припремио
Михајло

Глигорић

СТРУЧ ЊА ЦИ ОПОМИЊУ

КО ЛИ КО ЈЕ ОПА СНО НА ВРУ ЋИ НИ КУ ПО ВА ТИ БР ЗУ ХРА НУ

СИ ТИ НА СОП СТВЕ НУ ОД ГО ВОР НОСТ

Ла ко квар љи ве про из во де жи во -

тињ ског по ре кла тре ба ло би ку по -

ва ти са мо у објек ти ма и про дај ним

ме сти ма где се они чу ва ју у рас -

хлад ним уре ђа ји ма, а оба ве зно тре -

ба про ве ри ти да тум про из вод ње и

рок упо тре бе. Сум њу у ис прав -

ност хра не жи во тињ ског по -

ре кла сва ки гра ђа нин

мо же по ста ви ти већ на

осно ву про ме не бо је,

ми ри са и, где је мо гу -

ће, уку са.

У кућ ним усло ви ма

тре ба одва ја ти си ро ве на -

мир ни це од ку ва не хра не,

јер се ми кро ор га ни зми ла ко

пре но се. Хра ну би тре ба ло чу вати

у рас хлад ним уре ђа ји ма, оба ве зно

до бро тер мич ки об ра ди ти пре кон -

зу ма ци је, а у лет њем пе ри о ду не

пре по ру чу је се др жа ње ку ва не хра -

не ду же од пет да на у фри жи де ру.
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Беч, по че так
Дру гог свет -
ског ра та.
Јо хан је је -
дан са свим
оби чан, сти -
дљив де чак,
и з  н е  н а  д а
оча ран Фи -
ре ром. Ње -
го ви ро ди те -
љи, ме ђу -
тим, не де -
ле иста по ли тич ка уве ре ња и, без
ње го вог зна ња, на та ва ну ку ће кри -
ју Ел зу, мла ду Је вреј ку. За тво ре на
у том ма лом про сто ру, она са ња
отво ре них очи ју, јер кроз про зор
мо же да ви ди са мо де лић не ба.
Уско ро Јо хан при ме ћу је да се у ку -
ћи де ша ва не што нео бич но и да
уку ћа ни не што кри ју од ње га. Ка -
да са свим слу чај но от кри је уље за,
ње го вом ужа су не ма кра ја...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ка да сте се осе ћа ли за то че но. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„Осе ћам се та ко от кад сам се ро -
ди ла. Жи вим у Ср би ји.” 064/3768...

„Де ве де сет и не ке, ка да су нас
ме ди ји пла ши ли по мра че њем сун -
ца. По за тва ра ли смо се уну тра, ро -
лет не спу сти ли сат вре ме на ра ни -
је, а и сат вре ме на про ду жи ли (за
сва ки слу чај) да не уђе ко ји ’опа -
сан’ зра чак!” 063/8434...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње да ли је те шко пре -
у зе ти суд би ну у сво је ру ке:

„Мо јој та шти ни је би ло те шко
да мо ју суд би ну узме у сво је ру ке.
Са мо је тре ба ло да са че ка да ма ти -
чар из де кла му је сво је.” 064/5206...

„Те шко је. Мо ја суд би на је у сва -
чи јим ру ка ма би ла, са мо у мо јим
још ни кад ни је.” 063/3112...

Д. К.

Два читаоца који до 17. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Колико вам је важно поре-
кло?”, наградићемо по једном књи-
гом. Одговоре ћемо објавити у на-
редном броју „Панчевца”.

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

Свако чезне
да буде при-
хваћен и во-
љен. У иде-
алном слу-
чају током
детињства
р а з в и ј а м о
неопходно
самопоузда-
ње и повере-
ње, који нас
као одрасле
носе кроз
живот. Међутим, увреде које смо
искусили такође се утискују у нас
и несвесно одређују све везе и од-
носе у нашем животу и спречавају
нас да као одрасли људи оствари-
мо своје потенцијале.

Дете у теби 
мора да пронађе 

свој завичај

„Не бо у ка ве зу”
Кри сти не Ле ненс

Два чи та о ца ко ји до 17. ју ла, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Ка да сте се осе ти ли као да сте
у ка ве зу?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ко је „нај са свим нај бо љи да са”? Си -
гур но не зна те да на шим ули ца ма хо -
да ју нај сна жни ји љу ди! Пр ва ци у ра -
зним спор то ви ма ко ји под ра зу ме ва ју
фан та стич не ве жбе, по ди за ње огром -
них те жи на и са вла да ва ње лу до ја ких
про тив ни ка...

Борба над борбама

Ди пло ми ра ни еко но ми ста Мар -
ко Ра да ко вић (29) ба ви се ме -
шо ви тим бо ри лач ким ве шти -
на ма (ММА) већ де вет го ди на.
Пре то га је тре ни рао џу до и
кик-бокс.

– Ов де је све под јед на ко бит -
но, јер је углав ном по треб на
сна га да се из ве де не ка тех ни -
ка, што зна чи да јед но без дру -
гог не иде. Тре ни рам два пу та
днев но, шест да на у не де љи.
Ују тру ра дим ве жбе сна ге и кон -
ди ци је, за ко је је за ду жен тре -
нер Ди ми три је Сте фа но вић, а
уве че уве жба вам раз ли чи те тех -
ни ке бо ре ња, као што су рва ње
и бокс и њи хо ва фу зи ја. За овај
део за ду жен је мој глав ни тре -
нер Иван Ђор ђе вић из бо ри лач -
ке ака де ми је „Ахи леј” – при ча
нам Мар ко.

Као и у сва ком дру гом спор -
ту, ис хра на је ве о ма ва жна, ка -
же он, и ис ти че да су у ММА
тре нин зи вр ло ин те ре сант ни и
ди на мич ни, па за то све ви ше мла дих
тре ни ра ову бо ри лач ку ве шти ну.

– Сва ки про фе си о нал ни спорт је
опа сан на свој на чин, али ов де је за -
шти та бо ра ца то ком ме че ва и тре -
нин га по диг ну та на нај ви ши мо гу ћи
ни во. ММА је ве ро ват но је дан од
нај бе збед ни јих спор то ва на пла не -
ти, иа ко мо жда на пр ви по глед не
де лу је та ко. Ни сам имао не ких озбиљ -
ни јих по вре да, иа ко иза се бе имам
пре ко два де сет ме че ва, ка ко про фе -
си о нал них, та ко и ама тер ских – ка -
же Мар ко.

А нај леп ша ствар у овом спор ту је
– по бе да. Та да се „на пла те” два или
три ме се ца од ри ца ња. 

– У сво јој до са да шњој ка ри је ри био
сам дво стру ки др жав ни ама тер ски

шам пи он и ак ту ел ни сам про фе си о -
нал ни шам пи он не мач ке Про ли ге у
сред њој ка те го ри ји, а на дам се да је
то све са мо по че так – ре као је убе ђе -
но Мар ко. 

Ста ра шко ла

Ма шин ски тех ни чар Сло бо дан Бе лић
Да не (75) по ре клом је из Идво ра, али
је од ра стао и жи ви у Пан че ву. Ка ко
нам је на по чет ку раз го во ра на гла -
сио, у да љем је срод ству с по ро ди цом
Пу пин.

Сво ју сна гу спо знао је са се дам го -
ди на, ка да се с дру га ри ма у дво ри шту
шко ле играо „де де и ре пе”. Он је био
ре па, а ни сед мо ро љу ди ни је мо гло
да га по мак не.

– По чео сам да се ба вим олим пиј -
ским ди за њем те го ва 1961. го ди не.
Имао сам до бре тре не ре, Здрав ка Со -
ле шу и Вин це та На ђа, и ве о ма бр зо
сам по чео да се так ми чим. Био сам
омла дин ски пр вак Ср би је и ре кор дер
у ди сци пли ни из ба чај – ка же Да не. 

По нео је 1968. го ди не ти ту лу пр ва -
ка др жа ве у олим пиј ском три а тло ну
и осво јио тре ће ме сто на „Ми сте ри ја -
ди”. На ред не го ди не био је пр вак

држа ве у олим пиј ском три а тло ну, пр -
вак др жа ве у ди сци пли ни сна ге, с ре -
кор дом ко ји ни дан-да нас ни је обо -
рен: 210 чуч ње ва! Исте го ди не је био
ми стер Ју го сла ви је и пе ти у све ту на
так ми че њу у Есе ну. Про гла шен је за
атле ту ’69.

– Оба рао сам ру ке с нај ја чим љу -
ди ма и увек сам по бе ђи вао. Због сна -
ге сам пу но јео; јед ном сам у ка фа ни
„Кор зо” по јео сто ће ва па уз ли тар ви -
на. Љу ди су то гле да ли и бо дри ли ме
– при ча нам Да не. 

Он је то ком сво је ка ри је ре тре ни -
рао и ка ра те, рва ње и бокс. 

И ле вом и де сном

Ви ше стру ка пр ва ки ња Ср би је у оба -
ра њу ру ке Бор ка Да кић (47) овим
спор том се ба ви де сет го ди на. Још
као ма ла у шко ли је би ла за штит ник
сво јих дру га ра и сви су јој се обра ћа -
ли кад год им је би ла по треб на по -
моћ. Од у век је во ле ла да се так ми чи,
па је би ла ре дов на на школ ским над -
ме та њи ма у зна њу. Ка да је пр ви пут

при су ство ва ла так ми че њу у оба -
ра њу ру ке, ко је се одр жа ва ло у
пан че вач кој Ха ли спор то ва, оду -
ше ви ла се и од лу чи ла да се при -
ја ви без при пре ме. На пр вом
так ми че њу је осво ји ла сре бро,
а он да су за ре ђа ла зла та.

У та два ми ну та, ко ли ко тра -
је је дан меч у оба ра њу ру ке, ста -
ју при пре ме то ком це ле го ди -
не. Бор ка об ја шња ва да је ва -
жна ис хра на и да ра ди по себ не
ве жбе сна ге, по ди же те го ве и
ве жба тех ни ку, али је пси хич ка
при пре ма кључ на. 

– Ве жбам сва ки тре ћи дан.
Ра дим кар ди о ве жбе и ве жбе сна -
ге, и ве жбам с тре не ром за оба -
ра ње ру ке. Ја код ку ће имам сто
и по себ не гу ме ко ји ма ве жбам.
Спа дам у ка те го ри ју од 40 до
50 го ди на и од 80 до 100 кг –
ка же Бор ка. 

У овом спор ту мо гу се де си -
ти по вре де, али она не пам ти,
од ка да се так ми чи, да је ијед -

ној же ни пу кла те -
ти ва. Осим мо дри -
ца и ис те гље них те -
ти ва ни шта се опа -
сно ни је до го ди ло.

– Ру ку не оба ра
не ко ко ни је фи зич -
ки јак. Сви ми има -
мо ја ке ко сти, ми -
ши ће и ша ке. Пр во
се ру ку је мо и по сти -
ску се осе ти ко је ја -
чи. Ка да сед неш, ср -
це по чи ње да лу па,
про ра ди адре на лин
и ка да су ди ја вик не:
„Кре ни!”, имаш два
ми ну та да по ка жеш
све што знаш и за
шта си се спре мао.
Бит но је ко је бр жи
и ко је сна жни ји –
ка же Бор ка.

Она ис ти че да је нај леп ше у овом
спор ту што по сто ји ве ли ко ме ђу соб -
но по што ва ње и што се ра ђа ју ве ли ка
при ја тељ ства ме ђу так ми чар ка ма.

– По но сна сам што сам Пан чев ка.
Ср це ми за пе ва увек кад ме мо ји

суграђа ни по др жа ва ју, пре по -
зна ју на ули ци и сли ка ју се са
мном. Зо ву ме Зма ји ца. То не -
ма це ну! – ка же вид но за до -
вољ но Бор ка.

Ми стер уни вер зу ма

Тре нер Зо ран Ве јић је по чео
да се ба ви бо ди-бил дин гом ка -
да је имао пет на ест го ди на. У
по дру му је на пра вио те ре та ну,
где је сам ве жбао, а ак тив но се
ба вио и ве сла њем че ти ри го -
ди не.

Да се так ми чи у бо ди-бил -
дин гу, по чео је 1988. го ди не и
већ пр ви пут ка да је на сту пио
– по бе дио је. Био је по след њи
пр вак у ста рој Ју го сла ви ји 1991. го -
ди не, али с об зи ром на то да због
санк ци ја на ши спор ти сти ни су мо гли
да се так ми че, оти шао је у Грч ку, где
је до био спорт ски па сош. Био је пр -
вак др жа ве 1994. и 1995. го ди не, ка -
да је оти шао на свет ско так ми че ње
на Мал ти и био ше сти.

Нај бо љи ре зул тат је по сти гао 2000.
го ди не у Бир мин ге му, ка да је био
ама тер ски пр вак све та – ми стер уни -
вер зум. До био је про фе си о нал ну кар -
ту ко ју има са мо че тр де се то ро љу ди,
а за тим је по стао и про фе си о нал ни
пр вак. Био је спор ти ста гра да Пан че -
ва и Вој во ди не.

– Тре ни рао сам атле ти ку од ше сте
го ди не, што ми је по мо гло да бу дем у
до број кон ди ци ји и да мо гу да је дем
ско ро све и да се не го јим. Не ке ве -
жбе ипак не сме ју да се ра де пре три -
на е сте го ди не, јер су опа сне, а нај бо -
љи ре зул та ти се по сти жу ка да се ве -
жба у пу бер те ту – ка же Зо ран. 

Бо ди-бил де ри ве -
жба ју сва ког да на у
за тво ре ном про сто ру
и ду го се че ка да се
по стиг ну ре зул та ти.
Да би се те ло пра -
вил но из ва ја ло, по -
треб но је два де се так
го ди на. Так ми ча ри су
на ри го ро зним ди је -
та ма, пред так ми че -
ње не је ду ше ћер, уље
и со. То ком ка ри је ре
сва ки бо ди-бил дер има око се дам де -
сет так ми че ња, што под ра зу ме ва укуп -
но око шест го ди на гла до ва ња!

– Пред так ми че ње је по треб но угље -
не хи дра те све сти на ми ни мум. Ка да
се нај е де те па ди же те те го ве, то је су -

пер, али ка да сте глад ни и ка да вам
се вр ти у гла ви, за и ста ни је ла ко. Због
то га се не ка да тре нинг де ли на два
пу та у то ку да на, ка ко би се из др жао
тај тем по – при ча нам Зо ран. 

За овај по сао је по треб на ди сци -
пли на и ве ли ка са мо кри тич ност, рекао

нам је свет -
ски пр вак. С
дру ге стра не,
бо ди-бил де -
ри мо ра ју да
има ју и не -
ку умет нич -
ку жи цу, да
би се из ва ја -
ло те ло.

Све што се
по стиг не ве -
ж б а  њ е м
пред ста вља се на так ми че њи ма, где у
не ко ли ко ми ну та бил де ри на сме ја ног
ли ца по ка зу ју сво ја до стиг ну ћа. Пре -
ма ре чи ма Зо ра на Ве ји ћа, на пор да
се по ка жу сви ми ши ћи кроз осам по -
за је као да по диг не те те рет од 300
ки ло гра ма!

Сна га и екс пло зив ност

Ди пло ми ра ни спорт ски тре нер и на -
ци о нал ни су ди ја у ди за њу те го ва Фи -

лип Вла јић (27) сво ју спорт -
ску ка ри је ру за по чео је као ка -
ра ти ста, за тим је био атле ти -
чар, а са да већ пет го ди на тре -
ни ра и так ми чи се ис пред КДТ-
а „Ди на мо” у две ка те го ри је:
олим пиј ском ди за њу и па у ер -
лиф тин гу. До не дав но је био
пр вак Ср би је и Бал ка на у па у -
ер лиф тин гу и ре кор дер.

– Мој отац Ни ко ла Вла јић
био је та ко ђе ди зач и функ ци -
о нер у клу бу, а ја сам се за овај
спорт за ин те ре со вао 2014. го -
ди не. Од та да ре дов но во дим
свој спорт ски днев ник и ре -
дов но бе ле жим сва ки свој тре -
нинг и так ми че ње – ре као је
Фи лип.

Он нам је об ја снио да је у
па у ер лиф тин гу ва жна сна га,
док је код олим пиј ског ди за -
ња ва жна и екс пло зив ност,
која је про пра ће на ве ли ком
сна гом.

– У обе ди сци пли не има од
јед ног до пет по на вља ња. Би -
тан је чу чањ уз по на вља ње с
те жи ном ко ја се иза бе ре. Так -
ми чар има ми нут вре ме на да
од ра ди сво је – и то је то. Мој
лич ни ре корд је из 2017. го -

ди не, ка да сам у Еле ми ру по стао пр -
вак Ср би је. У три а тло ну сам по ди -
гао укуп но 500 кг: из чуч ња 172,5
кг, у бенч-пре су 110 кг и мр твом ди -
за њу 217,5 кг. Та да сам обо рио два
др жав на ре кор да, а так ми чио сам се

у ка те го ри ји се ни -
о ра до 74 кг те жи -
не – при ча Фи лип.
Ка же да сам спор -

ти ста би ра ка да ће
би ти у фор ми и иза -
ћи на так ми че ња ко -
ја су на ја вље на по -
чет ком го ди не.
– Ми смо увек у

тре нин гу. Ра дим
глав не и по моћ не
ве жбе. По моћ не
нам по ма жу да сре -
ди мо не до стат ке и
да по сле глав не ве -
жбе ура ди мо бо ље.
По вре де су ве о ма
рет ке. Ва жно је са -
мо до бро се при пре -
ми ти за тре нинг –
ка же Фи лип.

Он ис ти че да во ли овај спорт јер
се увек до бро осе ћа по сле тре нин га.
Ис пу ња ва га ве жба ње, ко је по зи тив -
но ути че на здра вље, др жа ње те ла и
по ма же да се раз ви је ве ли ка сна га
ми ши ћа.

Мир ја на Ма рић

НАЈ ЈА ЧИ ПАН ЧЕВ ЦИ

У ЗДРА ВОМ ТЕ ЛУ ЗДРАВ ДУХ, УХ!

Марко Радаковић

Зоран Вејић

Филип Влајић

Борка Дакић

Слободан Белић
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ОДР ЖА НА ПРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РА

Пред ста вом по че ла лет ња се зо на
У дво ри шту На род ног му зе ја
Пан че ва у сре ду, 3. ју ла, пре -
ми јер но је из ве де на пред ста ва
„Љу бав до гро ба” у ре жи ји Вла -
ди ми ра Ла зи ћа, а по тек сту
Ми о дра га Или ћа.

Он у свом де лу „Љу бав до
гро ба” кроз три ли ка пред ста -
вља по ли тич ке и кла сне стру је
у срп ском дру штву, ге не ра циј -
ски јаз и су коб оно га што је не -
ка да би ло са оним што је са да.
Ко мич ни еле мен ти пред ста ве
са мо су шмин ка ис под ко је се
кри је сав муљ оно га што смо
до жи ве ли и у шта се пре тва ра -
мо. Глав не уло ге игра ју Сне -
жа на Са вић, Ми лен ко Па влов
и Ма ри на Во де ни чар.

– Ово је при ча о дво је бив -
ших цир ку ских акро ба та ко ји
су у пен зи ји. Они жи ве у

„грађан ском мо ра лу”, а у ком -
ши лу ку, ту по ред њих, жи ви
јед на мла да не мо рал на осо ба.
Она при па да „ри ја ли ти” ге не -
ра ци ји. Пред ста ва го во ри о мо -
ра лу, ети ци и по што ва њу ме ђу
љу ди ма, вред но сти ма ко је но -
ве ге не ра ци је уни шта ва ју. Ово
је ро ман тич на пред ста ва, ме -
ло дра ма с ко мич ним еле мен -
ти ма, а има и тра гич них. Јед -
на ве ли ка исти ни та при ча о
ја зу из ме ђу ста ри је ге не ра ци -
је, не го ва не у не ка квим дру га -
чи јим људ ским од но си ма и ме -
ђу соб ном по што ва њу, и мла де
ге нера ци је ко ја то не по шту је
– ре као је Па влов.

Пред ста ву ре а ли зу ју На род -
ни му зеј Пан че во и Кул тур ни
цен тар Пан че ва, а пред ви ђе -
но је да се ра ди у ко про дук -

цији с не ким од бе о град ских
по зо ри шта. На ред ни пут ће се

игра ти 17. ав гу ста на Гар до шу
у Зе му ну.

Та ма ра Мар кић, 

аси стент ки ња за 

од но се с јав но шћу

ФИЛМ: Иа ко сам без у слов ни
љу би тељ фил мо ва ин спи ри -
са них исти ни тим при ча ма,
што че сто под ра зу ме ва без -
број дра ма тич них на сло ва,
пре по ру чу јем је дан ко ји се на
мо јој ли сти фил мо ва ко је тре -
ба од гле да ти на ла зи ми ни -
мум три пу та: ка да сам срећ -
на, ка да сам ту жна и ка да мо -
ја нај бо ља при ја те љи ца и ја
за пад не мо у не ко рав но ду -
шно ста ње па нам овај филм
тра ди ци о нал но пред ста вља
ква ли те тан „ре сет”. Филм „The
Best Exotic Marigold Hotel”
пра ти при чу сед мо ро пен зи -
о ни са них Ен гле за ко ји од ла -
зе у Ин ди ју, у хо тел са чи јим
се за пу ште ним усло ви ма сва -
ки од глав них ли ко ва су о ча -
ва на свој на чин. Да се раз у -
ме мо, ова бри тан ска ко ме ди -
ја је нај ма ње о хо те лу, а нај -
ви ше о ра зно ли ко сти људ ских
ка рак те ра, ме ђу људ ским од -
но си ма, љу ба ви и ду ху Ин ди -
је. И ни је са мо ко ме ди ја.
Филм пре по ру чу јем сви ма –
они ма ко ји обо жа ва ју Ин ди -
ју, али и они ма ко ји је се гну -
ша ју и сма тра ју је пр ља вом,
пен зи о не ри ма и мла дим љу -
ди ма ко ји ми сле да су ста ри
за но ве ства ри, љу би те љи ма
бри тан ског ху мо ра, али и нам -
ћо ри ма, јер ће још нам ћо ра -
сти ја Ме ги Смит у глав ној
уло зи из ма ми ти осмех чак и
њи ма. Пре по ру чу јем и они -
ма ко ји ма ни је по треб но ни -
ка кво по себ но чу до осим да
на кон од гле да ног фил ма оду
са осме хом на спа ва ње.
КЊИ ГА: Сва ко ко је про чи -
тао на пуљ ску те тра ло ги ју ита -
ли јан ске спи са те љи це Еле не
Фе ран те раз у ме ће за што се
„Мо ја ге ни јал на при ја те љица”

и оста ле књи ге из се ри ја ла и
да ље пре по ру чу ју са истим
жа ром. При ча пра ти од ра -
ста ње две ју де вој чи ца, Еле не
и Ли ле, у на пуљ ском ре јо ну
пе де се тих го ди на и њи хо ве
жи во те до ка сне зре ло сти.
Две вр ло ком плек сне жи вот -
не при че на пи са не су из у зет -
но јед но став ним при по ве дач -
ким је зи ком, та ко да о чу де -
сном при ја тељ ству ових Ита -
ли јан ки, ко је ка рак те ри шу и
не то ли ко чу де сне жи вот не
окол но сти, мо же те чи та ти
чак и на пла жи. Ова књи га
ће вас под се ти ти на све ге -
ни јал не же не и ис ку ства у
ва шем жи во ту ко ја су вам
помо гла да да нас бу де те ге -
ни јал не/ге ни јал ни као што
је сте. 
МУ ЗИ КА: Jani (Yanni), аме -
рич ки умет ник грч ког по ре -
кла чи је је ства ра ла штво ком -
би на ци ја ме ди та тив не и
озбиљ не му зи ке, пред ста вља
мо је оми ље но му зич ко от кри -
ће ме ђу оби љем оних ко је ми
парт нер сва ко днев но от кри -
ва. „Ју тјуб” је сва ка ко ме сто
на ком мо же те по слу ша ти ње -
го ве ком по зи ци је (пре по ру -
чу јем „Waltz in 7/8” и „Stran-
ger”) и уве ри ти се да се ра ди
о озбиљ ном ре мек-де лу world
му зи ке, па чи ње ни ца да се
ње го ви кон цер ти одр жа ва ју
на ме сти ма по пут Таџ Ма ха -
ла, пи ра ми да у Ги зи, Акро -
по ља и сл. де лу ју као уо би ча -
је на ме ста за на сту па ње.

Из свих де ло ва Евро пе

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Бенд „Бас и Сте га” об ја вио је
но ви ал бум, под на зи вом „Не -
где да ле ко”, на свом „Ју тјуб”
ка на лу у не де љу, 7. ју ла.

Но ве пе сме су сни ма не то -
ком 2018. и 2019. го ди не у сту -
ди ји ма „Hill River” (Бе о град) и
„3x2” (Пан че во). Сни ма ње ги -
тар ских де о ни ца од ви ја ло се у
Пан че ву, у са рад њи са Сте фа -
ном Га ће шом и Де ја ном Сре -
ди ћем, по чет ком го ди не. Оста -
так ма те ри ја ла за вр шен је у Зе -
му ну, у са рад њи с про ду цен том
ал бу ма, кла ви ја ту ри стом и ма -
сте ром на син ти сај зе ри ма Срђа -
ном По по вим (Sergio Lounge).

„Не где да ле ко” са др жи се -
дам пе са ма и пред ста вља збир -
ку му зи ке на ста ле у пе ри о ду од
за вр шет ка прет ход ног ал бу ма
(„Но ва ствар”) до 2019. го ди не.
Као и до са да, ал бум је углав -
ном ин стру мен тал ног ка рак те -
ра, за сно ван на ста бил ним пле -
сним рит мо ви ма, ис пре пле тен
пси хо де лич ним зву ко ви ма ги -
та ра и син ти сај зер ском ат мос -
фе ром и де о ни ца ма. По ред чла -
но ва бен да Си ни ше Сту па ра
(буб ње ви), Сте ва на Ђор ђе ви ћа
(бас) и Дра га на Вла ји ћа Га ле та
(ги та ра), на ал бу му су се на -
шли и го сти: Мир ко Тру ба рац
(труба) и Ма ри ја Шу ма рац

(тром бон) у пе сми „Transchin”,
као и Дар ко Ар мен ски (ка вал)
и Са ња Угр чић као во кал у
песми „Ан ка ра”. Ма сте ринг ал -

бу ма ура ђен је у За гре бу, у са -
рад њи с Ви ше сла вом Лабошем.

Че твор ка са ста ва „Бас и Сте -
га”, осна же на но вим чла ном

Ми ло шем Спа си ћем на кла ви -
ја ту ра ма, има у пла ну на сту пе
на ко ји ма ће промовисaти свој
но ви ал бум.

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

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

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НА РА ДИ О НИ ЦА У ПЕ ШЧА РИ

Тре ћи су срет мла дих там бу ра ша
Од 15. до 21. ју ла у Де ли блат -
ској пе шча ри би ће одр жа на
тре ћа ин тер на ци о нал на там бу -
ра шка ра ди о ни ца (ИТР) „Чар -
дак”, у ор га ни за ци ји Там бу ра -
шког цен тра „Там бу ра то ри јум”
Пан че во, на ко јој ће уче ство -
ва ти три де сет по ла зни ка из пет
зе ма ља. Ра ди о ни цу чи не три
сег мен та: со ли стич ки, ка мер -
ни и ор ке стар ски.

Циљ је да се оку пе мла ди
там бу ра ши уз ра ста од де сет до
осам на ест го ди на из зе ма ља у
окру же њу и ши ре. Ове го ди не
уче ству ју там бу ра ши из Ма ке -
до ни је, Бо сне и Херце го ви не,

Цр не Го ре, Ма ђар ске и Ср би је,
а с њи ма ће ра ди ти еми нент ни
там бу ра ши: проф. Зо ран Јо ва -
но вић из Оси је ка, проф. Зо ран
Му лић, про фе сор но во сад ског
уни вер зи те та, и Ду ши ца Ше во
из Му зич ке шко ле „Пе тар Ко -
њо вић” из Бе че ја. Идеј ни тво -
рац овог еду ка тив ног про гра -
ма је пред сед ник Там бу ра шког
цен тра „Там бу ра то ри јум” Бу -
ди мир Сто ја но вић.

На кра ју ра ди о ни це би ће одр -
жа ни кон цер ти у са ли До ма
кул ту ре Мра мо рак (20. ју ла) и
у На род ној ба шти у Пан че ву
(21. ју ла).

ИЗ ЛА ЖЕ ЧЕ ДО МИР МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

Ико на – при прем ни цр те жи
У га ле ри ји До ма омла ди не у
уто рак, 9. ју ла, отво ре на је из -
ло жба цр те жа Че до ми ра Ми -
ло са вље ви ћа, не ка да шњег по -
ла зни ка Шко ле цр та ња.

Из ло же ни ра до ви на ста ли су
у пе ри о ду од три де сет го ди на
и то су ски це ре а ли зо ва них
ико на ко је се са да на ла зе у при -
ват ном вла сни штву.

– Ако же ли мо да ико на оста -
не у сфе ра ма умет нич ког и
кре а тив ног, он да не мо же мо
да их ма сов но про из во ди мо.
Не ки на ру чи о ци ме се ци ма че -
ка ју сво ју ико ну. То смо учили

још на ака де ми ји, а пр вен -
стве но нам је са ве то вао Че до -
мир Ке сић у Шко ли цр та ња
да ни ка да не из гу би мо сен зи -
би ли тет – ре као је Ми ло са -
вље вић.

По се ти о ци из ло жбе мо гли су
да ви де ка ко из гле да ју раз ра -
ђе ни цр те жи ко ји прет хо де про -
це су из ра де ико не.

Че до мир Ми ло са вље вић (59)
ди пло ми рао је сли кар ство на
Фа кул те ту ли ков них умет но -
сти у Бе о гра ду. Ба ви се ико но -
пи сом и све ште ник је Ми тро -
по ли је цр но гор ско-при мор ске.

НО ВИ АЛ БУМ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ СА СТА ВА

НЕ ГДЕ ДА ЛЕ КО

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ КОН ЦЕРТ У БА ШТИ

Бе ти Ђор ђе вић у Пан че ву

У ба шти До ма омла ди не у пе -
так, 12. ју ла, од 21 сат, би ће
одр жан тра ди ци о нал ни лет -
њи кон церт Бе ти Ђор ђе вић.

По зна та џез пе ва чи ца за по -
че ла је ка ри је ру у са рад њи са

Алек сан дром Ко ра ћем 1976.
го ди не. Пе сма „Поч ни мо љу -
бав из по чет ка” ушла је у ан -
то ло ги ју до ма ће за бав не и поп
му зи ке. Од та да је на сту па ла
ши ром све та – Евро па, САД,
Афри ка, а са мо по бив шим
земља ма СССР има ла је че -
ти ри тур не је. Сни ма ла је с на -
шим нај по зна ти јим ком по зи -
то ри ма и аран же ри ма.

Од са мог по чет ка ка ри је ре
на сту па ла је са џез бен до ви -
ма, нај пре по аме рич ким клу -
бо ви ма у Не мач кој, а за тим
по це лој Евро пи.

Улаз на кон церт је сло бо -
дан, а у слу ча ју не вре ме на би -
ће одр жан у дво ра ни „Апо ло”
До ма омла ди не.
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НАШ ГОСТ: ЖЕЉ КО КО МО САР, ПРО ФЕ СОР УМЕТ НО СТИ

РА ДО ВИ РА СУ ТИ ПО СВЕ ТУ
Жељ ко Ко мо сар (54) ро ђен је
и од ра стао у Пан че ву. Ба ви се
сли кар ством, ка ли гра фи јом,
илу стра ци јом, гра фич ким ди -
зај ном, му зи ком и филм ском
ре жи јом. Ди пло ми рао је гра -
фи ку на Фа кул те ту ли ков них
умет но сти, а ма ги стри рао ка -
ли гра фи ју на Фа кул те ту при -
ме ње них умет но сти. За Ме ди -
цин ски фа кул тет у Бе о гра ду
илу стро вао је ана том ски атлас
и не ко ли ко књи га. На пи сао је
сце на рио и ре жи рао ТВ се ри ју
„Ка ли гра фи ја”, а ау тор је и не -
ко ли ко крат ко ме тра жних фил -
мо ва.

Ре дов ни је про фе сор на Ака -
де ми ји Срп ске пра во слав не цр -
кве за умет ност и кон сер ва ци -
ју и Фа кул те ту са вре ме них
умет но сти у Бе о гра ду.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да вас је за -
ин те ре со ва ла умет ност?

ЖЕЉ КО КО МО САР: Љу бав
пре ма умет но сти је од у век по -
сто ја ла у мом жи во ту. Мој та -
ле нат је био пре по знат у нај ра -
ни јем пе ри о ду. Ка да сам био у
за ба ви шту, до би ли смо за да -
так да на цр та мо на ше окру же -
ње. Сва де ца су цр та ла дво ди -
мен зи о нал но ку ћу, а код ме не
је то би ло тро ди мен зи о нал но.
То је би ло ве ли ко из не на ђе ње
јер сам био ја ко ма ли. Олов ка
ми је би ла фа сци на ци ја, али
сам исто та ко био оду ше вљен
ки не ма то гра фи јом.

Са сво јим та лен ти ма жи вим
нор мал но. То су не ке ства ри
ко је не мо гу да се об ја сне. На
при мер, ја мо гу да ра дим и ле -
вом и де сном ру ком. Ка да је у
пи та њу ка ли гра фи ја, мо рам да
ка жем да сам ле по пи сао још
ка да сам на у чио сло ва. Је дан
на став ник је ре као: „Овај рад
ни је бри љант но те мат ски на -
пи сан, али ви зу ел но пре ва зи -
ла зи све гра ни це ле пог пи сања”.
l Ваш брат Ни ко ла се ду го

ба ви цр та њем. Да ли је у пи та -
њу ге нет ска скло ност ка умет -
но шћу у ва шој по ро ди ци?

– На ши ро ди те љи су ко ло -
ни сти, по ре клом из Кра ји не.
Има мо рат нич ку тра ди ци ју и
прет ке ко ји су би ли зна чај ни
бор ци у бит ка ма на Ко за ри,
Пе тро вој го ри на Кор ду ну и
Су тје сци. Има мо до ста офи ци -
ра, али и до ста оних ко ји су
скло ни умет но сти. По ред ме -
не, брат Ни ко ла је про фе си о -
нал ни умет ник, а оста ла два

бра та су та ко ђе да ро ви та, али
се они, као ни ро ди те љи, ни су
ни ка да ба ви ли озбиљ но овом
про фе си јом. У да љој фа ми ли -
ји има мо сли ка ре, ди зај не ре,
ре жи се ре, а ево и мој син за вр -
ша ва сту ди је сце но гра фи је.
l Ва ши по че ци ве за ни су и

за Шко лу цр та ња До ма омла -
ди не Пан че во?

– Се ћам се да су ме не и мог
дру га, ко ји је ка сни је за вр шио
ди зајн ен те ри је ра, по зва ли из

До ма омла ди не ка да смо би ли
осми раз ред да на цр та мо пла -
кат за рад ну ак ци ју у Де ли блат -
ској пе шча ри „ОРА Де ли блат -
ски пе сак ’81”. То је био мој
пр ви кон такт с До мом омла ди -
не. За тај рад смо до би ли не ке
по хва ле и на гра де. То ком сред -
ње шко ле сам та мо од ла зио нај -
че шће на кон цер те, а у Шко лу
цр та ња сам оти шао тек ка да
сам од слу жио вој ни рок. Та мо
је мо је ле по пи са ње би ло та ко -
ђе при ме ће но, јер сам био пи -
сар. У До му омла ди не сам од -
мах по ка зао свој та ле нат. Че -
до мир Ке сић је све тла тач ка
мог умет нич ког са зре ва ња и ве -
ли ки при ја тељ. Пу но це ним ње -
го ву пе да го ги ју и жи вот ну фи -
ло зо фи ју и став пре ма гра ђан -
ској аске зи. Че да је по -
при чао са мном ка да је
ви део да имам пре ди спо -
зи ци је и ре као ми да кре -
нем да се при пре мам за
Фа кул тет ли ков них умет -
но сти. На ака де ми ју сам
при мљен из пр ве.
l Да ли сте од мах зна -

ли да ће те на ста ви ти сту -
ди је ка ли гра фи је?

– Ка да сам за вр шио гра -
фи ку на ФЛУ, хтео сам да
упи шем филм ску ре жи ју.
То ме је за ни ма ло, а ба -
вио сам се у „Ду нав фил -
му” и не ким дру гим сту -
ди ји ма ани ми ра ним фил мом.
Сту пио сам у кон такт с про фе -
со ром Алек сан дром До ди гом,
ко ји ми је са ве то вао да упи -
шем ка ли гра фи ју. Био сам ре -
зер ви сан пре ма то ме, али он је
ис та као да сам да ро вит и да би
тре ба ло то да ура дим. Упи сао
сам пост ди плом ске сту ди је и
по зван сам да бу дем ње гов аси -
стент. Та да је по чео мој пе да -
го шки рад. Он да је усле ди ла
са рад ња са Ака де ми јом у Ни -
шу, Фа кул те том умет но сти у
Кра гу јев цу, Ака де ми јом ле пих
умет но сти у Бе о гра ду. Са да сам
већ се дам го ди на у зва њу ре -
дов ног про фе со ра на Ака де ми -
ји СПЦ за умет ност и кон сер -
ва ци ју и на Фа кул те ту са вре -
ме них умет но сти у Бе о гра ду.
l Ко ли ко вас про фе сор ски

рад ис пу ња ва?
– Слу чај но сам ушао у пе да -

го шки по сао, ко ји је зах те ван
и ве о ма од го во ран. Ра ди се са
зре лим мла дим љу ди ма ко ји
су већ усме ре ни на умет ност.

Во лим да пре но сим зна ње и са
они ма ко ји су за ин те ре со ва ни
је ми ли на ра ди ти. Је ди но што
ми не до ста је у ра ду је сте мој
ате ље, ко ји би ми по мо гао да
опу ште ни је и лак ше ра дим и
да се ег закт ни је по све тим пе -
да го ги ји. 
l Ко ли ко се раз ли ку је рад

на Ака де ми ји СПЦ и Фа кул те -
ту са вре ме них умет но сти?

– Има раз ли ке, али су сту -
ден ти сву да исти. Ака де ми ја

СПЦ је ве за на за ре ли ги ју. Та -
мо се не ба вим ико но пи сом,
већ пре да јем гра фи ку и ка ли -
гра фи ју. Ге не рал но је мој при -
ступ ра ду кон зер ва ти ван. Ле по
је ра ди ти с мла дим та лен то ва -
ним љу ди ма, али во лим ди сци -
пли ну и озби љан при ступ и да
оце не ко је да јем бу ду за слу же -
не. Сви сма тра ју да умет ност
под ра зу ме ва рас ка ла шност и
сло бо ду, а не зна ју ко ли ко је
за нат би тан. 
l Ка ко је те као ваш умет -

нич ки пут?
– У ли ков ној умет но сти сам

про ла зио кроз раз не фа зе. Сва -
ки чо век има не ки свој ру ко -
пис. Про ла зио сам кроз све сег -
мен те, што се и ви де ло на из -
ло жби ко ја је би ла у До му омла -

ди не. Мо ја пр ва са мо стал на из -
ло жба би ла је на ини ци ја ти ву
Че до ми ра Ке си ћа пре три де -
сет го ди на, а ова на на го вор
Зо ра на Де ра ни ћа. Би ла су из -
ло же на сто три де сет два ра да
– па сте ла, аква ре ла, акри ли ка.
У ка ри је ри сам имао око пет -
на ест са мо стал них и пре ко две -
ста ко лек тив них до ма ћих и ме -
ђу на род них из ло жби.
l Ка ко сте до шли на иде ју

да на пра ви те ТВ се ри ју „Ка ли -
гра фи ја”?

– Филм ми је увек био ту не -
где, не ка оп ци ја, та ко да ни је
чуд но што сам ушао у те во де.
То је сво је вр сно пу то ва ње, не -
што што ме је фа сци ни ра ло и
оча ра ва ло. Ра де ћи ка ли гра фи -
ју на пла ке та ма за раз не фе -
сти ва ле у Бе о гра ду, упо знао
сам мно ге љу де ко ји се ба ве
фил мом. ТВ се ри ја је би ла мо -
ја иде ја. Ра ди ли смо је про фе -
сор До диг и ја. Та да шњи уред -
ник школ ског про гра ма РТС-а
је ре као: „Ја сам ово че као

година ма”. То ми је пу но зна -
чи ло. Има ли смо од ре ше не ру -
ке у ра ду и на пра ви ли смо до -
бру се ри ју, ко ја се ре при зи ра и
да нас. Је дан мој при ја тељ ко ји
је за вр шио ре жи ју у Пра гу ви -
део ју је и, ин спи ри сан овом
се ри јом, по чео да ра ди дру гу,
под на зи вом „По ста нак и оп -
ста нак ћи ри ли це”. И на то ме
смо ра ди ли за јед но.

Ве о ма сам по но сан на се ри -
ју „Ка ли гра фи ја”, јер сам је

радио с ја ко ма ло ис ку ства.
Да нас је ве о ма че сто пу штам
сту ден ти ма на сво јим пре да -
ва њи ма.
l Пре три го ди не сте др жа -

ли и курс ка ли гра фи је за на ше
су гра ђа не у До му омла ди не?

– То је био од ли чан курс. Би -
ло је за ин те ре со ва но око две -
ста љу ди, али је би ло мо гућ но -
сти са мо за че тр де сет пет по -
ла зни ка. Ова шко ла је дра го -
це на и би ло би ле по да и да ље
по сто ји. Има љу ди ко ји су за и -
ста та лен то ва ни.
l Ко ли ко се Пан че во про -

ме ни ло од пе ри о да ва ше сред -
ње шко ле до да нас?

– Пан че во је би ло јак ин ду -
стриј ски цен тар, ко ји је имао
сво ја кул тур на зби ва ња. Ро ђен

сам у Пан че ву и ов де од -
ра стао, али че сто сам од -
ла зио и у Бе о град. У та
два гра да чо век је мо гао
да кон зу ми ра ве ли ку кул -
тур ну по ну ду. У Пан че ву
су та да ра ди ли три би о -
ско па и лет ња по зор ни ца.
Ми слим да се са да у кул -
ту ру не до вољ но ула же.

Оно што је ле по и што
ве о ма во лим, је сте „Пан -
че вач ки џез фе сти вал”.
Ми слим да има мо и ве -
ли ки по тен ци јал ка да је
фол клор у пи та њу и мо -
жда не би би ло ло ше да

се раз ми шља о не ком ве ли -
ком фе сти ва лу фол кло ра.
Можда би тре ба ло че шће ко -
ри сти ти На род ну ба шту за кон -
цер те и круг у пар ку. Оно што
ме ни као умет ни ку не до ста је,
је су ми ни мум две-три ка мер -
не га ле ри је у ко ји ма би се
смењи ва ле из ло жбе на де-
се так да на. По хва лио бих
галерију „Бо ем” у Стар че ву,
ко ју во ди Че до мир Ке сић. У
њој су из ло жбе има ли мно ги
ака дем ски про фе со ри и ве ли -
ки умет ни ци. 
l Да ли је јед ном ства ра о цу

ко ји је та лен то ван за ви ше обла -
сти ва жно кроз ко ји ме диј ће
се из ра зи ти или је то по тре ба
ко ја не би ра тех ни ку?

– Сва ки дан ни је исти код
чо ве ка. Сви смо ми раз ли чи -
ти. Ме ни је ва жно да ура дим
оп ште до бро де ло. Ми слим да
чо век мо ра да бу де мак си мал -
но јед но ста ван и скро ман, али
да кроз свој рад не што пру жи.
Во лим да ра дим не што што ће
има ти од зив, што ће љу ди при -
ме ти ти. Ве ли ки ре ди те љи су
на пра ви ли не што у че му сам
ја ужи вао и ужи вам, као и ве -
ли ки сли ка ри. Ако је ме ни Бог
дао ту мо гућ ност, за што не бих
и ја то ура дио.
l Да ли вам је те шко да се

одво ји те од сво јих де ла?
– Искре но, во лео бих да не -

ке ра до ве ко ји ма ни сам за до -
во љан вра тим и по пра вим или
ану ли рам. Ја ко це ним свој рад
и дра го ми је ка да не што про -
дам, удо мим, али за и ста во -
дим ра чу на ку да то иде. Мо је
ка ли гра фи је име на це лој пла -
не ти. За хва љу ју ћи не ким фе -
сти ва ли ма за ко је сам ра дио,
упо знао сам мно го љу ди, та ко
да се мо ји ра до ви на ла зе у Вла -
ди Ср би је, Устав ном су ду, по -
зо ри шти ма, на фа кул те ти ма...
l На шта сте нај ви ше по но -

сни?
– На пр вом ме сту на то што

имам де цу ко ја су до бри љу ди
и да ро ви ти за умет ност. С дру -
ге стра не, на сва она де ла ко ја
су оти шла у етар и иза зва ла
по зи тив не ре ак ци је. Дра го ми
је што сам ура дио ТВ се ри ју,
ана том ски атлас, фил мо ве и
што је мо ја ка ли гра фи ја у ста -
но ви ма мно гих љу ди ши ром
све та. По но сан сам што сам уз
скром не усло ве за рад и без
ате љеа по сти гао до ста. Ма да
ми слим да бих, уз аде ква тан
про стор, по го то во са да као зрео
умет ник, мо гао да дам мно го
ви ше.

Мир ја на Ма рић

Хо те ли „Сло бо да” и „Та миш”
го ди на ма су би ли је ди ни
објек ти за сме штај го сти ју и
ту ри ста на те ри то ри ји Пан -
че ва. Да нас су пра зни и за пу -
ште ни, а сме штај го сти ју у
на шем гра ду био би не мо гућ
да пред у зи мљи ви при ват ни -
ци ни су отво ри ли хо тел
„Гранд Хе до нист” и 24 ма ња
хо сте ла са апарт ма ни ма, ко -
ли ко их, пре ма еви ден ци ји
ту ри стич ког сај та www.boo-
king.com, има на те ри то ри ји
Пан че ва.

За сад не ма на го ве шта ја
до кле ће тра ја ти про па да ње
хо те ла „Сло бо да”, ко ји је ме -
ђу нај ста ри ји ма у Ср би ји. Од
пр во бит не вој нич ке ка сар не
адап ти ран је у хо тел у 19.
ве ку. Нај пре се звао „Вајс и
Кон ти ло вић” док је по сто ја -
ла Ау стро у гар ска, а по том је
за вре ме Кра ље ви не Ју го сла -
ви је био „Еспла на да” и „Ве -
ли ка Ср би ја”. Ње гов по след -
њи вла сник био је Мар кус
Дајч, а 1995. го ди не пр ви
пут је ре но ви ра на фа са да
хоте ла.

Тај уго сти тељ ски обје кат је
ме сто ко је је мно ги ма, пре -
те жно ста ри јим Пан чев ци ма
и Пан чев ка ма, оста ло у ле -
пој успо ме ни као оми ље но
за из ла ске у цен тру гра да,
где су че сто мо гли да слу ша -
ју му зи ку.

По себ но ин те ре сант но и
жи во ту је би ло у лет њим
ме се ци ма. На том ме сту пе -
ва ли су го то во сви пе ва чи и
пе ва чи це ко ји су не што
значи ли на на шој естра ди, а
на сту па ле су и број не гру пе.
У Пан че во их је до во дио 
наш су гра ђа нин Ми лош
Обреновић.

У вре ме ка да је Ра дио Пан -
че во био на вр хун цу по пу лар -
но сти, ту су ужи во сни ма не
мно го број не му зич ке еми си -
је, ко је су би ле маг нет за по -
се ти о це. Пан чев ци и Пан чев -
ке ко ји ни су мо гли да на ђу
сло бод но ме сто за не ким од
сто ло ва слу ша ли су му зи ку
из обли жњег пар ка или с Кор -
зоа до ка сно у ноћ. Би ла су то
ле па и без бри жна вре ме на,
ко ја су са да, на жа лост, са мо
да ле ка про шлост.

Због то га је мно ге Пан чев -
це не при јат но из не на ди ла вест
об ја вље на сре ди ном мар та
про шле го ди не да је град ска
Ко му нал на ин спек ци ја из да -
ла на лог за ру ше ње ба ште хо -
те ла „Сло бо да”.

Као обра зло же ње за ову од -
лу ку на ве де но је да ба шта
пред ста вља прет њу за про ла -
зни ке јер је по че ла да се уру -
ша ва. Би ла је у то ли ко ло -
шем ста њу да је по сто ја ла мо -
гућ ност да се лан ци ко ји су
ви си ли с ње ног кро ва от ка че,
пад ну и по вре де не ко га. Због
то га ни је би ло ди ле ме да јој
је до шао крај. По сле не де љу
да на, ко ли ко је тра ја ло ње но
се че ње и де мон ти ра ње, она је
де фи ни тив но укло ње на, а на
дру штве ним мре жа ма су тих

да на мо гли да се ви де ко мен -
та ри као што су: „Ту су се
мно ги упо зна ли”; „Не ма ви -
ше ме ста на ко ме су ро ђе не
мно ге пр ве љу ба ви”...

Део исто ри је хо те ла „Сло -
бо да” је не у спе шан по ку шај
ње го ве при ва ти за ци је 2006.
го ди не. Од та да је та згра да
би ла ру гло у цен тру гра да где
су се оку пља ли скит ни це, пи -
ја ни це и нар ко ма ни.

Та ко је би ло све до 2013.
го ди не, ка да је хо тел те мељ -
но ре кон стру и сан. Та да је ре -
ста у ри ра на фа са да, по пра -
вљен је кров да не би про ки -
шња вао, за тво ре ни су сви про -
зо ри и оне мо гу ће но је да у
уну тра шњост објек та ула зе не -
по зна та ли ца ко ја би га опет
ру и ни ра ла. По ред то га, дво -
ри ште хо те ла је ком плет но
очи шће но и ис пр ска но спе -
ци јал ним хе миј ским пре па -
ра ти ма ка ко би био спре чен
по нов ни раст ко ро ва.

Због не у спе шне при ва ти за -
ци је „Сло бо де” „АИК бан ка”
је ак ти ви ра ла хи по те ку, на -
кон че га је по ста ла вла сник
тог хо те ла. Пре че ти ри го ди -
не пр ви пут је по ку ша на ње -
го ва про да ја, али она ни је ус -
пе ла. Од та да „Сло бо да” че ка
но вог вла сни ка, а фа са да тог
хо те ла по но во про па да и слу -
жи за ле пље ње пла ка та и ша -
ра ње гра фи та.

Пре три го ди не из гле да ло
је да ће то би ти за у ста вље -
но. У на шем гра ду су се по -
ја ви ли вла сни ци јед не при -
ват не фир ме из Кра ље ва ко -
ји су из ра зи ли же љу да от -
ку пе „Сло бо ду” и да је пот -
пу но ре но ви ра ју. У сво јим
слат ко ре чи вим на ја ва ма ис -
ти ца ли су да су озбиљ но за -
ин те ре со ва ни да на пра ве
„екс клу зи ван хо тел у цен тру
гра да са зна чај ним сме штај -
ним ка па ци те ти ма”.

Вла сни ци те фир ме ишли
су то ли ко да ле ко да су у из ја -
ва ма пан че вач ким ме ди ји ма
на ја вљи ва ли да ће „по за вр -
шет ку ре кон струк ци је хо те ла
’Сло бо да’ у ње му ра ди ти 100
рад ни ка”, да ће „ђа ци Еко -
ном ско-уго сти тељ ске шко ле
у на шем гра ду ко ји се об у ча -
ва ју за ко но ба ре и ку ва ре ићи
на прак су у објек те њи хо ве
фир ме на Цр но гор ском при -
мор ју” итд.

На крат ко је из гле да ло да
ће ови ин те ре сен ти за ку по -
ви ну и ре кон струк ци ју „Сло -
бо де” ис пу ни ти сво ја обе ћа -
ња. За по че ти ра до ви на ре -
кон струк ци ји хо те ла крат ко
су тра ја ли, да би од јед ном,
без ика квог обра зло же ња,
пре ста ли. Вла сни ци при ват -
не фир ме из Кра ље ва по сле
то га су оти шли и ви ше се ни -
кад ни су вра ти ли. Шта је био
раз лог за то што им је на гло
спла сло ин те ре со ва ње за
„Сло бо ду”, зна ју са мо од ре -
ђе ни по ли ти ча ри из ло кал не
вла сти ко ји су с њи ма кон -
так ти ра ли.

М. Г.

ХО ТЕЛ „СЛО БО ДА”

Ме сто из ле пе и да ле ке
пан че вач ке про шло сти

Жељко Комосар
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До ку мен тар ни филм „Ко лев -
ка вре ме на”, ко ји под се ћа на
про ху ја ле да не и тра ди ци о -
нал не вред но сти, на стао у про -
дук ци ји до ло вач ке гру пе под
на зи вом „Ср би ја, мој дом”,
не дав но је осво јио још јед но
при зна ње. Ово оства ре ње про -
гла ше но за нај бо љи филм у
ка те го ри ји „Ет но-кул ту ра жи -
во та на се лу” на тре ћем Ин -
тер на ци о нал ном фе сти ва лу
до ку мен тар ног фил ма „Врм -
џа фест”, одр жа ном у бли зи -
ни Со ко ба ње.

Вре ди ис та ћи да је за то за -
слу жан тим вред них ен ту зи -
ја ста и за љу бље ни ка у по крет -
не сли ке, а у свој ству про ду -
цен та пред во дио их је Ми ро -
слав Пр вуљ, као ди рек тор До -
ма кул ту ре „25. мај”. Аутор је
Бојан Војнов, а иза ка ме ре су
се на ла зи ли Пре драг Фи ли -
пов, Лу ка Ива но вић и Зо ран
Ком пар, ко ји је био и мон та -
жер. Му зи ку је ком по но ва ла

Ле на Га ђан ски Ес ха на, а у ве -
зи с тим по ма га ли су јој Алек -
сан дар Ђор ђе вић и Ми ли ца
Ни ко лић, ко ја је, за јед но с
Бра ни сла вом Ни ко ли ћем, и
глу ми ла у овом фил му. На -
ра тор је би ла Ве сна Бо јо вић,
док је Лу чи јан Да ни лов био
за ду жен за тон ску об ра ду.

„Ко лев ка вре ме на” ре зул -
тат је про јек та „Про мо ци ја
кул тур но-исто риј ског на сле -
ђа и кул тур но-ту ри стич ких
по тен ци ја ла До ло ва”, а фи -
нан си рао га је Град Пан че во,
у че му су на раз не на чи не по -
мо гли и КУД „Ба нат ски вез”,
удру же ња же на („До лов ке”) и
ви на ра („Све ти Три фун”), као
и Ет но-ку ћа „Ста јић”.

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Ком брест” рав нао je пут ка
пла жи на По ња ви ци. Ме сна
за јед ни ца упу ти ла је ЈП-у „Ур -
ба ни зам” до пис за са на ци ју
оп штин ског пу та ка Ду на ву,
а на ру че не су две но ве спра -
ве за деч је игра ли ште у пар -
ку у цен тру се ла, ко је ће уско -
ро сти ћи. Жур ка на ко јој ће
му зи ку пу шта ти DJ Stanky би -
ће при ре ђе на у пе так, 12. ма -
ја, уве че, у Ло вач ком до му.

Ба нат ско Но во Се ло: Рад ни -
ци ко му нал ног пред у зе ћа
косе тра ву на деч јим игра -
ли шти ма, рас кр сни ца ма и
гро бљу, на ко јем већ из ве сно
вре ме функ ци о ни ше но ва ка -
пе ла. Чла но ви Фол клор не
сек ци ја До ма кул ту ре и на -
род ног ор ке стра на сту пи ли
су на ин тер на ци о нал ном фе -
сти ва лу у ру мун ској ба њи
Хер ку ла не. Про ме њен је тер -
мин одр жа ва ња „Трак то ри -
ја де”, ко ја ће од ове го ди не,
уме сто сре ди ном ју ла као
досад, би ти органи зо ва на по -
ло ви ном августа.

До ло во: У то ку је са на ци ја
фа са де До ма кул ту ре у де лу
згра де ко ји ко ри сте до ло вач -
ка удру же ња, као и про сто -
ри је пен зи о не ра и КУД-а „Јон
Кре ан ге”. У ор га ни за ци ји
удру же ња „До ло вач ки ли пи -
ца нер”, у не де љу, 7. ју ла, на
хи по дро му одр жа на је „Фија -
ке ри ја да”. До ло вач ки пен -
зионе ри су у сре ду, 10. ју ла,
орга ни зо ва ли из лет на ре ла -
ци ји Идвор – Бе чеј – ма на -
стир Ко виљ.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца рас -
пи са ла је јав ну на бав ку за за -
вр ше так из град ње тро то а ра у
Ули ци осло бо ђе ња на по те зу
из ме ђу Бе о град ске и Про ле -
тер ске ули це. Лет њом ли гом
у ма лом фуд ба лу и пред ста -
вом „Ка те го рич ки зах тев”
поче ло је обе ле жа ва ње се о -
ске сла ве Пе тров дан, ко је ће
по тра ја ти до не де ље, 14. ју ла.

Ива но во: Ма ни фе ста ци ја под
на зи вом „Ри бар ски да ни и но -
ћи” упри ли че на је про те клог
ви кен да, 6. и 7. ју ла, ка да су
при ре ђе на број на так ми че ња.
Шко ла оче ку је по че так ра до -
ва на дру гој фа зи ре кон струк -
ци је згра де за вр тић. Сви уче -
ни ци су упи са ни у сред ње
шко ле по пр вој же љи.

Ја бу ка: Ми ни стар омла ди не
и спор та Ва ња Удо ви чић, у
прат њи гра до на чел ни ка Пан -
че ва Са ше Па вло ва, об и шао
је шко лу у су бо ту, 6. ју ла, и
раз го ва рао с до ма ћи ни ма о
про јек ту „Спорт у шко ле”. По
на ло гу Ме сне за јед ни це у току
су ра до ви на не ко ли ко ло ка -
ци ја у се лу.

Ка ча ре во: Удру же ње же на
„Ет но-ку так” у су бо ту, 13. ју -
ла, на СРЦ-у „Је зе ро” при ре -
ди ће ма ни фе ста ци ју на ко јој
ће се пред ста ви ти же не из
раз ли чи тих удру же ња са сво -
јим ру ко тво ри на ма.

Омо љи ца: Ми ни стар омла -
ди не и спор та Ва ња Удо ви -
чић, у прат њи гра до на чел ни -
ка Пан че ва Са ше Па вло ва,
оби шао је шко лу у су бо ту, 6.
ју ла, и раз го ва рао с до ма ћи -
ни ма о про јек ту „Спорт у шко -
ле”, а у че твр так, 11. ју ла, у
по се ти су би ли про сла вље ни
љу ди из све та од бој ке: Зо ран
Га јић и Вла ди мир Ба тез.

Стар че во: При кра ју су при -
пре ме за пред сто је ће „Да не
дру же ња”. Из ви ђа чи ће на -
ред них не де љу да на бо ра ви -
ти у та бо ру у ба њи Ждре ло
код Пе тров ца на Мла ви.

Месне актуелности 

СЕЛО

До ма ћи ни и њи хо ви
го сти се так ми чи ли и
дру жи ли

Ива но вач ка ма ни фе ста ци ја под
на зи вом „Ри бар ски да ни и но -
ћи”, ко ју при ре ђу ју та мо шња
Ме сна за јед ни ца и дру ге се о -
ске ин сти ту ци је, одр жа на је
про те клог ви кен да че тр на е сти
пут. И овог пу та осми шљен је
за ни мљив про грам, ко ји се
углав ном са сто јао од так ми че -
ња, а на њи ма су, по ред до ма -
ћи на, уче ство ва ли и го сти с ра -
зних стра на.

Све је по че ло у су бо ту, 7. ју -
ла, тур ни ром пи о ни ра уз ра ста
до пет на ест го ди на у пе ца њу
на пло вак. На обли жњем ка на -
лу над ме та ло се три де сет ше -
сто ро де це, а пр ва три ме ста
за у зе ли су Алек сан дар Про кић,
Вељ ко Пот ко њак и Ђу ри ца Рад -
ма но вић. Њи ма су при па ле ди -
пло ме, док су сви оста ли до би -
ли при год не на гра де.

Не што ка сни је у пинг пон гу
се огле да ло де се так сто но те -
ни се ра, а пр во и тре ће ме сто
осво ји ли су Омољ ча ни Дар ко
То мић и Ма те ја Ми чић, док је
Ја ња Та ско вић из Пан че ва за у -
зе ла дру го ме сто. С дру ге стра -
не, у сто ном фуд ба лу нај ви ше
су се ис та кли Не над Ду дуј, Сте -
фан Гру ло вић и Ср ђан То мић.
Про грам пр вог да на окон чан
је тур ни ром у ма лом фуд ба лу
на ко јем су, у кон ку рен ци ји
осам еки па, по бе ди ли „Ро со
ме ри” из Омо љи це, ис пред њи -
хо вих су гра ђа на „Ди фо ва ца” и
пан че вач ког „Ар се на ла”.

Су тра дан у ра ним ју тар -
њим ча со ви ма упри ли че но је

такмиче ње у стре ља штву (ди -
сци пли на трап), на ко јем су,
као и про шле го ди не, до ми ни -
ра ли Бре стов ча ни, па је по бе -
ди ла њи хо ва дру га еки па, ис -
пред пр ве, док су Но во се ља ни
би ли тре ћи. Ка да је реч о по је -
ди нач ној кон ку рен ци ји, нај бо -
љи су би ли Го ран Бо јић, Не -
бој ша Лон ча ре вић и Са ша Се -
ку лов ски.

Нај ви ше љу ди, а ујед но и
нај жи вље би ло је ка да су вар -
ја че укр сти ли мај сто ри у ку -
ва њу ри бље чор бе. Нај ви ше их
је би ло из са мог Ива но ва, али
ни је мањ ка ло ни љу ди из окол -
них ме ста и гра да. Око сва ког
ко тли ћа оку пи ла се по ве ћа
група љу ди ко ји су бо дри ли

кулина ре, али и ужи ва ли у пи -
ћу и ри бљим ме зе тлу ци ма. На -
по слет ку, без об зи ра на то ка -
кав је ре зул тат оства рио њи -
хов фа во рит, сви они јед на ко
су ужи ва ли у пи кант ним чор -
ба ма. Ипак, струч на ко ми си ја
од лу чи ла је да је нај бо ља би ла
еки па „РНП вен тил ђи је”, ко ју
су чи ни ли ку вар То ма Ду го -
нић и по моћ ник Не ма ња Та -
сић; дру ги су би ли „Ми ћа и
вра го ла ни” (Ми ло ван Спа со -
је вић и Јо ван Јо вић), а тре ћи
„Бра зил и дру га ри” (ку вар Зо -
ран Јо ва нов).

Упо ре до с по ме ну тим до га -
ђа јем, жен ска сек ци ја ло кал -
ног МКУД-а „Бо наз Шан дор”
при ре ди ла је ет но-ба зар, на

којем су њи хо ве го шће из окол -
них ме ста из ло жи ле сво је руко -
тво ри не, а са ме Ива нов чан ке
по ну ди ле су гур ма ни ма све же
ме ки ке и кроф не.

За ве са на ово го ди шње „Ри -
бар ске да не и но ћи”, као и до -
сад, спу ште на је уз пре зен та -
ци ју ста ре игре под на зи вом
по пи ке. У овој ин те ре сант ној
ре лак са ци ји, ко ја под се ћа по -
ма ло на беј збол, као и на овим
про сто ри ма не ка да по пу лар ни
клис, су гра ђа ни ма се при дру -
жио пред сед ник Са ве та Ме сне
за јед ни це Ива но во Јо шка Ду -
дуј. Он им је ујед но за хва лио
на са рад њи и до бром рас по ло -
же њу и по же лео да се у том ду -
ху на ста ви.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЈОШ ЈЕД НО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ДО ЛО ВАЧ КИ ФИЛМ

„Ко лев ци” но ви тро феј

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГЛОГОЊСКЕ СЛАВЕ

Шаролик програм око Петровдана
Обележавање глогоњске славе
почело је много пре самог Пе-
тровдана, у петак, 5. јула, стар-
том веома популарне Летње ли-
ге у малом фудбалу, на коју се
увек одазове велики број екипа
из места и околине. Већ у уто-
рак, 9. јула, у Дому културе из-
ведена је представа под нази-
вом „Категорички захтев”. Два
дана касније, од 17.30, ревијал-
ну утакмицу одиграће фудба-
лери локалног првог тима и гло-
гоњски ветерани; пола сата ка-
сније у Клубу пензионера биће

приређена такмичења у шаху и
таблићу, док ће концерт рок
групе „Плаћеници” бити одр-
жан од 21.30 у Дому културе.

На сам дан славе, у рано ју-
тро, од 7 сати, Удружење голу-
бара приредиће Петровдански
куп, а два сата касније у Цркви
Светог Петра и Павла биће слу-
жена петровданска литургија,
након које ће на оближњем
платоу наступити фолклорне
групе Дома културе. Тачно у
подне на свечаној седници
Скупштине Месне заједнице

биће пререзан славски колач.
Том приликом ће бити наста-
вљена лепа пракса доделе злат-
ника најбољим ученицима
осмог разреда Основне школе
„4. октобар”. У току дана, у ор-
ганизацији удружења жена, би-
ће отворена изложба традици-
оналних јела и других
рукотворина у Дому културе,
испред којег ће, од 18.30, на-
ступити фолклорне секције те
установе, као и њихови гости
из Сакула и Црепаје.

Током викенда, у 9 сати, так-

мичиће се фудбалери млађих
узраста. Поред тога, у суботу,
13. јула, од 18 сати, на програ-
му је рукометни турнир, док
ће сутрадан од 9 сати секција
ловаца приредити надметање
у гађању глинених голубова.

ПРО ШЛОГ ВИ КЕН ДА У ИВА НО ВУ ОДР ЖА НИ „РИ БАР СКИ ДА НИ И НО ЋИ”

ОД ДЕЧ ЈЕГ ПЕ ЦА ЊА ДО ПО ПИ КА

Највише људи привукло је традиционално такмичење у кувању рибље чорбе

На су мич но ода бра ни гра ђа ни
Стар че ва у нај то пли је го ди -
шње до ба ве о ма су скло ни дру -
же њу, што у ужем кру гу ро ђа -

ка, при ја те ља или ком ши ја,
што уз про гра ме тра ди ци о нал -
не ма ни фе ста ци је „Да ни дру -
же ња”, кра јем ју ла и по чет -
ком ав гу ста. Ме ђу тим, ма ли
про блем ових вре лих да на на -
ста је ка да је реч о рас хла ђи -
ва њу, јер у са мом се лу не ма
аде кват ног ме ста за ку па ње.

Је дан од њих, Не бој ша Пе -
јић (34), про из во ђач сто ла ри -
је, лет ње вре ме про во ди ак -
тив но уз би цикл и ча мац ко -
јим во ли да пло ви по обли -
жњој ре чи ци На де ли. Он уве -
че углав ном ше та по Тр гу нео -
ли та, ко ји је у вре ме „Да на
дру же ња” ис пу њен ра зним са -
др жа ји ма, а ве о ма би во лео да
ње го во ме сто до би је до вољ но

ве ли ки ба зен. Бра ни слав Јо -
ко вић (54), ге о ме тар, тре нут -
но је упо слен на из град њи
„Тур ског то ка”, па не ма пре -
ви ше сло бод ног вре ме на. Ка -
да га ипак угра би, оде до Ива -
но ва, где има ча мац, ка ко би
се пре пу штао ча ри ма пе ца ња
и та мо шње при ро де.

До бри во је Ђор ђе вић, ка ко
се бе на зи ва – пен зи о нер у поку -

ша ју, ко ји се ина че ба ви гра -
ђе ви ном и че сто је на те ре ни -
ма, ка да је у Стар че ву, углав -
ном се дру жи са еки пом уз
’лад но пив це и ис ти че да би
као лек про тив лет ње же ге до -
бро до шао је дан ба зен, као и
спорт ска ха ла с мо дер ним рас -
хлад ним уре ђа ји ма. С тим се
сла же и Злат ко Га шо вић (52),
рад ник у „Лу ци Ду нав”. Кад
год му се ле ти ука же при ли -
ка, с дру га ри ма оби ла зи ве се -
ле ма ни фе ста ци је по окол ним

се ли ма, као што су так ми че -
ња у ку ва њу спе ци ја ли те та из
ко тли ћа, а во ли и „Да не дру -
же ња”, пре све га „Екс-Ју рок
фест”.

Бо јан Стан ко вић (47), бра -
вар у Ра фи не ри ји, у нај то пли -
је го ди шње до ба дру жи се с
бра ћом и ко ле га ма, а уче ству -
је и у ак ци ја ма уре ђе ња На де -
ла. Он не про пу шта ни „Да не
дру же ња”, ка да се так ми чи у
од бој ци на пе ску и пи ка ду, и
пи та се гла сно: за што би на
ку па ње мо рао у „не ко” Ка ча -
ре во, ка да би и ње го во ме сто

ла ко мо гло да има не ко
приклад но је зер це. Ње гов брат
и ко ле га из НИС-а Ду шан

Станко вић (33) та ко ђе је склон
во лон ти ра њу, па тре нут но ра -
ди на при пре ма њу так ми че ња
у пе ца њу за де цу, а оста так
ле та про во ди уз ку ли нар ске
ма ни фе ста ци је и по ло кал ним
ка фи ћи ма. Не кад је че сто од -
ла зио на ду нав ску пла жу Ми -
ље, ко ја већ ду го ни је у функ -
ци ји. Не ма ња Та сић (29), још
је дан ра фи не рац, у сло бод ним
лет њим да ни ма углав ном оби -
ла зи „ка фа ни це са ста ро град -
ском му зи ки цом”, а во ли и да
с дру штвом скок не на Бе лу
сте ну и рас па ли ро штиљ. И он

ми сли да Стар че ву не до ста је
ве штач ко је зе ро или ма кар
мини аква-парк.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У СТАР ЧЕ ВУ?

Дру же ња на пре тек, не до ста је рас хла ђи ва ње

Небојша и Бранислав

Добривоје и Златко

Бојан, Немања и Душан

Бојан Војнов прима награду
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Је дан од нај жи во пи сни јих при -
род них ре зер ва та с ра зно вр -
сном фло ром и фа у ном у око -
ли ни сва ка ко је Ива но вач ка
ада, ко ја се на ла зи на све га не -
ко ли ко ки ло ме та ра од тог пан -
че вач ког се ла.

По ред ра зних вр ста ри ба, си -
са ра, пти ца, ме ђу ко ји ма је и
по ро ди ца за шти ће ног ор ла бе -
ло ре па на, сво је лет ње уто чи -
ште на оба ли Ду на ва је на шло
и два де се так кам пе ра.

Они тај свој мир чу ва ју по
свим пра ви ли ма, и то ор га ни -
зо ва ни у удру же ње, а по ред то -
га што же ле се би да уго де, ве о -
ма бри ну да не на ру ше и по ме -
ну ти би о ди вер зи тет при ро де.

Ива но вач ка ада се на ла зи на
оба ли Ду на ва, пре ко пу та Ри -
то пе ка. Ту је не где сме ште но и
на се ље од два де се так кам пе ра,
ко ји у хла ду буј них кро шњи
про во де то пле да не. На овом
рај ском ме сту они се ку па ју,
пе ца ју, дру же и јед но став но
ужи ва ју у жи во ту пу ним плу -
ћи ма.

Сви има ју камп при ко ли це,
пла це ве са из ла зом на ре ку, с
по гле дом на фа сци нант но „љу -
бав но остр во”. Не да ле ко ода -
тле је и пла жа ду жи не сто ти -
нак ме та ра, ко ју ре дов но ко -
ри сте и ме шта ни Ива но ва. Њи -
ма је то од про шле го ди не при -
лич но олак ша но, ка да је на су -
та ри зла на ки ло ме тар и по пу -
та до та мо.

Сви они има ју рет ку при ви -
ле ги ју да се кре пе, за на ше при -
ли ке, у искон ској ди вљи ни.

Кам пе ри чу ва ју мир

Жи те љи на ве де ног камп на се -
ља, као што је ре че но, ор га ни -
зо ва ни су у удру же ње чи ји је
циљ да спре чи на ру ша ва ње рас -
ко шне при ро де, као и да са чу -
ва мир оних ко ји су у хла ду ре -
ке и др ве ћа ов де про на шли то -
ли ко же ље ни мир. Ови мо дер -
ни Ро бин зо ни ма хом су ста -
нов ни ци окол них се ла – Ива -
но ва и Омо љи це, ода кле је и

пр ви ме ђу јед на ким кам пе ри -
ма – Бог дан Су жу ко вић.

– До шао сам у ову ле по ту ме -
ђу пр ви ма, 1992. го ди не, ка да
су ов де би ле три фа ми ли је. У
ства ри, они ни су би ли на оба -
ли, већ на „љу бав ном остр ву”,
ко је је та да би ло че ти ри пу та
ве ће. Основ ни раз ло зи што сам
ов де је су љу бав пре ма при ро ди
и дру же ње са исто ми шље ни ци -
ма, јер, по ред ме не, ту су и дру -
ги љу ди ко ји во ле пе ца ње, ре -
ку, пло вид бу... Али нај бит ни је
од све га је да се др же основ них
пра ви ла: ни ког не уз не ми ра вај,
по штуј при ро ду и вла дај се у
скла ду с њом – ис ти че пред -
сед ник удру же ња кам пе ра.

Ту је и Да ни ло Кал чов из
Ива но ва, ко ји ову рај ску при -
ро ду по хо ди од 2002. го ди не, а
ин те ре сант но је да је пр вих пет
го ди на спа вао под ша то ром на
зе мљи.

– Ми смо ме ђу пр ви ма ов де
ку пи ли камп при ко ли цу, ко је
са да сви има ју. То нам умно го -
ме олак ша ло бо ра вак у овој при -
ро ди. Ово је иде ал на ло ка ци ја
за од мор и спа ва се фан та стич -
но, јер ре ка и шу ма оба ра ју тем -
пе ра ту ру. С дру ге стра не, и дру -
штво је до бро, све су то скром -
ни и фи ни љу ди, с ко ји ма смо
не са мо ком ши је већ и до бри
при ја те љи – ка же Кал чов.

Ње го ву су пру гу Ер же бет „би -
је глас” да је нај леп ше уре ди ла
свој плац, на ко јем не ма че га
не ма: од ра зно бој ног цве ћа до
ле жа ја на отво ре ном. Ку хи ња
се под ра зу ме ва, а по сто ји чак
и хлад њак, у ко јем су „рас хлад -
ни уре ђа ји” за пра во фла ше ле -
да до не те из ци ви ли за ци је. На -
жа лост, ов де не ма стру је, ни
во до во да, па се љу ди до ви ја ју.

– Нас то не тан ги ра пре ви -
ше, јер нај бит ни ји нам је мир
и то што смо у пре див ном окру -
же њу с до брим љу ди ма. Чак
ка да је реч о одр жа ва њу пла -
ца, ко пи ра мо јед ни дру ге, а у
по след ње вре ме мал те не до ла -
зи до так ми че ња чи је ће да бу -
де уред ни је. Ипак, у све му оста -

лом мно го се сла же мо и по ма -
же мо. Ма ли про блем је то што
на оба ли има су ви ше му ља, па
ка да до ђе мо на про ле ће, 

два-три да на га чи сти мо, ка ко
би смо мо гли да се ку па мо. И
та ко сва ке го ди не из по чет ка
– на во ди Ер же бет.

Бе ло ре па ни као сим бол мо ћи

Омољ ча нин Жељ ко Бр кић, још
је дан за љу бље ник у при ро ду и
пе ца ње, тру ди се да то пре не се
и на мла ђа по ко ле ња, па им
че сто ор га ни зу је так ми че ња у
пе ца њу и дру ге ви до ве бо рав ка
у при ро ди.
– И мо ја де ца ра до до ла зе ова -
мо и чак им не сме та то што
су ван мо дер них то ко ва. Ипак,
ура дио сам ин вер тор пре ко со -
лар них па не ла, та ко да има -
мо и те ле ви зор, јер по не кад
за фа ли ма кар ма ло кон так та
са спољ ним све том. А сва ко -
дне ви ца је као код ку ће: сва -
ко ку ва и спре ма за се бе, док
углав ном ви кен дом пра ви мо
за јед нич ка дру же ња. Бу ка је

ап со лут но не до зво ље на, из у -
зев у слу ча је ви ма ка да не ко
не што сла ви. То се прет ход но
на ја ви, али ни та да не ду же

од 22 са та. Исти ни за во љу,
ов де смо ма хом сви ри бо лов -
ци, ко ји во ле ра но да уста ју,
па им то не па да те шко – при -
ме ћу је Бр кић.

Кам пе ри на Ива но вач кој ади
оста ју оста ју од 1. ма ја до 30.
ок то бра, ка да по уго во ру са
Шум ским га здин ством „Ба нат”
мо ра ју све да укло не.

– Пла ћа мо 65 ди на ра по ква -
дра ту, па ка ко сви има мо по
око 70 ква дра та са из ла зом на
во ду, то за шест ме се ци ис пад -
не око 2.500 по кам пу. Про -
шле го ди не упра вља чи су на -
пра ви ли но ви пут за сво је по -
тре бе, ко ји је и на ма био на су -
шно по тре бан. Пре то га смо
му чи ли му ку и ре дов но мо ра -
ли да га по пра вља мо. С дру ге
стра не, овај камп је за тво ре ног
ти па и ни ко не мо же без на ше
до зво ле да до ђе и са мо и ни ци -
ја тив но по ста ви ша тор. Од лу -

чи ли смо да не ши ри мо ка па -
ци те те, пре све га за то што је
би ло чла но ва ко ји се ни су др -
жа ли пра вил ни ка из на шег

стату та. А то ни ми ни ова при -
ро да не мо же мо да под не се мо
– за кљу чу је Бог дан.

А она, при ро да, ов де је за и -
ста ве о ма из да шна. Ре ци мо, од
би ља ка су нај за сту пље ни је вр -
ба, брест и за ко ном за шти ће на
цр на то по ла; ри бе има, као и
сву где на Ду на ву, по пут ша ра -
на, со ма, сму ђа, иа ко не то ли -
ко от кад је кри во лов у око ли -
ни ме та ста зи рао. Што се пти -
ца ти че, по ред бар ских вр ста,
чу ју се се ни це и ше ве, а про -
шле го ди не по ја ви ли су се и
ди вљи го лу бо ви гри ва ши.

По зна то је да ту оби ту ју чак
и два ор ла бе ло ре па на, та ко ђе
за шти ће на вр ста, ко ја је сим -
бол мо ћи и због то га се на ла зи
на мно гим за ста ва ма.

Због све га то га Ива но вач ку
аду тре ба чу ва ти као пра во бла -
го.

Ј. Фи ли по вић

БУЈ НА ФЛО РА И ФА У НА НА ДУ НА ВУ НЕ ДА ЛЕ КО ОД ГРА ДА

ИВА НО ВАЧ КА АДА – СКЛАД ЉУ ДИ И ПРИ РО ДЕ

Ори јен ти ринг клуб „Оса” је ор -
га ни за ци ја ко ја већ из ве сно вре -
ме спа ја два до бра: бо ра вак у
при ро ди и ба вље ње спор том.
Ка да је реч о љу би те љи ма ак -
тив но сти у зе ле ним шу мо ви -
тим пре де ли ма и плућ ној ре -
лак са ци ји на чи стом ва зду ху,
не из о ста ју ни вред ни ре зул та -
ти на број ним над ме та њи ма.

Све је то плод за ла га ња и
огром ног ен ту зи ја зма пре све га
пред сед ни ка Ми о дра га Ви до -
ви ћа, као и свих дру гих чла но -
ва те пан че вач ке ор га ни за ци је.

Је дан од њих је и Дра ган
Бор ко вић, ко ји се не дав но с
„Бал ка ни ја де” у Мол да ви ји вра -
тио као пе то пла си ра ни бра не -
ћи бо је Ср би је у ра дио-ори јен -
ти рин гу, из у зет но атрак тив ној,
али и зах тев ној ди сци пли ни.

Иа ко овај Пан че вац ни је до -
нео од лич је са еми нент ног ме -
ђу на род ног над ме та ња, Ви до -
вић ка же да је и ова кав пла -
сман ве ли ки успех.

– Дра ган је у сва три да на
био пе ти, али ти ме ни је био за -
до во љан, јер је про шле го ди не
на истом до га ђа ју био све у куп -
ни ви це шам пи он, осво јив ши
јед ну злат ну и две сре бр не ме -
да ље. Раз ло ге тре ба тра жи ти и
у то ме што је ове го ди не вла да -
ла из у зет но ја ка кон ку рен ци ја,
па је Бор ко ви ћа не ко ли ко гре -
ша ка и ло ших про це на на ста -
зи ста ја ло ме да ље. За раз ли ку
од ње га, ја сам тим ре зул та том
за до во љан, као и успе хом че -
тво ро чла не ре пре зен та ци је, ко -
ја се вра ти ла са че ти ри ме да ље
осво је не у кон ку рен ци ји 328
так ми ча ра. При том тре ба на -
гла си ти да је у пи та њу јед на од
нај те жих ди сци пли на у овом
спор ту – ис ти че Ви до вић.

За раз ли ку од ори јен ти рин -
га, у ко јем так ми чар тре ба да
по ре ду оби ђе кон трол не тач ке
уцр та не на ма пи, код ра дио-
ори јен ти рин га то га не ма, већ
мо ра сам да их от кри је, јер су

са кри ве не, а са мо по вре ме но
еми ту ју од ре ђе ни сиг нал у тра -
ја њу од јед ног ми ну та.

– Уче сник у овој ди сци пли -
ни про на ла зи ци ље ве уз по -
моћ кар те, ком па са и уре ђа ја
ко ји се зо ве ра дио-го ни о ме -
тар. Тре ба на по ме ну ти да је
вре ме за от кри ва ње кон трол -
них та ча ка ли ми ти ра но и уко -
ли ко се пре ко ра чи, до ла зи до
ау то мат ске дис ква ли фи ка ци -
је. У том слу ча ју так ми чар као
да ни је ни тр чао. С дру ге стра -
не, под усло вом да је у за да -
том вре ме ну, ни је та ко ка та -
стро фал на гре шка ако про на -
ђе ма њи број са кри ве них пре -
дај ни ка. Због све га то га ова
ди сци пли на зах те ва мно го фи -
зич ке кон ди ци је, тех нич ког
зна ња и ве шти не, као и не пре -
кид но стра те шко раз ми шља -
ње – на во ди пр ви чо век пан -
че вач ког клу ба.

Пре ма ње го вим ре чи ма, у
све ту се ова ди сци пли на на -

зи ва и лов на ли си це, ко је за -
пра во глу ме са кри ве ни пре -
дај ни ци, док ра дио-го ни о ме -
три так ми ча ра пред ста вља ју

пу шке или псе тра га че. Због
све га то га ово је ве о ма атрак -
тив на и за ни мљи ва ак тив ност
у при ро ди. Ј. Ф.

ЗА НИ МЉИ ВЕ АК ТИВ НО СТИ ЧЛА НО ВА ОРИ ЈЕН ТИ РИНГ КЛУ БА „ОСА”

Дра ган уло вио „ра дио-ли си це” у Мол да ви ји

Драган Борковић и Миодраг Видовић

На коцкице исецкати повр-
ће по жељи: црни лук, шар-
гарепу, тиквице, корен и лист
першуна, свеж парадајз... У
то додати на коцкице сецка-
ну сланину и мало посолити
и побиберити.

Штуки одсећи главу и реп
и од тога направити фину
чорбицу.

Добро посолити штуку
споља и изнутра и пунити је
поврћем.

Затворити чачкалицом и
послагати у тепсију. Ако оста-
не поврћа, онда то посути
по напуњеним штукама или
око њих.

Исећи кромпир на веће
кришке, посолити га и ста-
вити око штука да се зајед-
но пеку.

Одгоре се могу поређати
комади сланине. Све се мо-
же зачинити по жељи – ру-
змарином, вегетом...

Пред крај прелити разму-
ћеном павлаком и вратити
још кратко у рерну да се ма-
ло запече.

Сервирати топло!
За љубитеље оваквих јела

ово је заиста један фини спе-
цијалитет који се може по-
служити у свим приликама.

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ 
СА УДИ ЦЕ

ПУЊЕНЕ 
ШТУКЕ

ЉУ БАВ НО ОСТР ВО

По себ ну па жњу при род ња ка при вла чи „љу бав но

остр во”, за ко је ка жу да су се мла ди та мо у по та -

ји на ла зи ли.

И сам пред сед ник удру же ња кам пе ра је све -

док јед ног та квог ве зи ва ња.

– На остр во је на вра ћао про фе сор ко ји је имао

пе то ро де це, па смо се као ком ши је че сто дру жи -

ли. То је би ло вре ме ка да смо до ла зи ли чам ци ма,

углав ном је ли оно што упе ца мо и ри бљу чор бу, а

по во ду смо ишли у се ло код јед ног те истог чо ве ка

из Ива но ва. И та ко је та мо ње го ву ћер ку упо знао

про фе со ров син, ви ђа ли су се упра во на остр ву и

ка сни је офор ми ли по ро ди цу – при се ћа се Богдан.

Деверика
Једна од најпопуларнијих
врста рибе и омиљен улов
наших пецароша свакако је
деверика.

Она је пљосната, има ви-
соко тело и леђа. Сива је,
према трбуху сребрнаста, а
глава јој је мала. Има дуго
и јако подрепно пераје и ве-
лике крљушти. У нашим во-
дама достиже тежину и до
пет килограма. Креће се у
дубоким и мирним токови-
ма река и канала, богатим
воденим биљем, где рије тра-
жећи храну. Обично се кре-
ће у јатима, а највише је
има у Дунаву, Сави и кана-
лу ДТД.

Деверика се мрести у ма-
ју и јуну, полажући у пли-
ћацима икру на водено би-
ље три-четири дана, када
је тихо и мирно време. Де-
верика је плашљива риба,
па се најбоље лови у хлад-
ним месецима и у мутној
води.

Пеца се на дну, лаганим
прибором с пловком. Узи-
ма разне мамце: хлеб (ру-
жа), црвиће, ларве и гли-
сте. Најстарији мамац је те-
сто од средине хлеба с до-
датком слатке алеве папри-
ке. Тај мамац ређе узимају
друге рибе и готово је си-
гурно да ће после трзаја и
контре на удици бити лепа
деверика.

Иако њено месо има до-
ста костију, сочно је и уку-
сно, а обично је риболовци
по страни зарежу и јаче пр-
же, тако да ситне кости го-
тово нестану.

РИБОЛОВАЧКИ УЛОВИ

Живот у шуми уз реку
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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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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

ПОНУДА

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

МУЛТИПЛА 2001. годи-
ште, бензин-метан, 1.000
евра.

063/699-568 (СМС)

ПРОДАЈЕМ глисерско ко-
рито 4.5 м или мењам.
065/853-93-29. (279386)

ПРОДАЈЕМ брако прико-
лицу. 065/853-93-29.
(279836)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

Бруто цена огласа износи: VIP 483,48 дин, Telenor 483,60 дин, mts 483,60 дин.

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ОПЕЛ астра караван,
2007. годиште, 1.6 бензин.
066/525-41.00. (279923)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет
2004/5, петора врата, фул
опрема, у првој боји.
064/587-50-24. (279947)

ПОЛО 1.4, 2003, петора
врата, фул опрема, у првој
боји, на име. 064/587-50-
24. (279947)

ГРАНДЕ пунто 1.3, мулти-
џет 2007, петора врата,
фул опрема, у првој боји.
064/587-50-24. (279947)

ХОНДА CR-V, у одличном
стању, бензин, гас, 200 цм,
2000. годиште, 3.500 евра.
065/634-27-99. (279962)

ПУНТО 1.2, 2001, 3 В, кли-
ма, даљинско, црвен,
136.000 км, одличан.
064/856-60-65. (1279985)

ПРОДАЈЕМ тојоту у до-
бром стању, регистрована,
повољно. Тел. 062/193-36-
05. (280037)

ФОЛКСВАГЕН голф 5, 1.9
ТДИ, спортлине, 2006, у
одличном стању. 063/184-
75-95. (280088)

ПЕЖО 207, 2010, и фијат
сеићенто, 2002. 064/337-
79-38. (280068)

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

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

СУДОПЕРА 1.30 одлична
,са делимано чесмом 120
евра. Моб. 060/366-73-51
(СМС)

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

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, луле, меша-
чи, дна. 331-586, 063/805-
74-60. (279415)

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

ПРОДАЈЕМ из увоза, би-
цикл, косилицу, компре-
сор. 063/436-918.
(279659)

ПРОДАЈЕМ алт дојч трпе-
заријски сто и шест столи-
ца. 063/754-13-26.
(279653)

ФОРД ЕСКОРТ караван,
16 В, бензин, 1998. годи-
ште, 1600 кубика, испра-
ван, у возном стању, није
регистрован. 064/651-16-
19. (280061)

БИЦИКЛ КТМ одлично,
одличан. 063/248-104.
(279853)

ПРОДАЈЕМ два писаћа
стола, кухињске елементе,
фотељу на извлачење у
кревет, кревет, тросед и
две фотеље, мали фрижи-
дер, мали замрзивача, по-
лице, комоде, сто за ком-
пјутер, машину за прање
судова, уградни плински
шпорет, боцу. 063/754-13-
26. (279653)

ПОВОЉНО продајем
опрему за фризерски са-
лон: две столице, ентери-
јерски сто,  колица и фи-
скалну касу.  064/149-68-
35. (280017)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ повољ-
но. 063/733-61-78 (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ јагњад и ша-
пурине. Тел. 013/632-151,
064/320-25-85. (279844)

МОНТИ бајк алуминијум
ge ne sis, одличан. 063/248-
104. (279853)

МАШИНА за веш горење,
6,5 кг, одлично очувана.
063/248-104. (279853)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер са два мотора, судо-
машина, турбо рерна, уга-
она гарнитура, тросед мој-
ца. Тел. 063/861-82-66.
(279992)

КАУЧ, писаћи и трпезариј-
ски сто, хармоника, врата,
повољно. 064/129-33-71,
341-401.   (279994)

ПРОДАЈЕМ половне траке
за трчање, из увоза, и
остале фитнес опреме.
064/366-57-87, 061/244-
61-29. (28002)

ПРОДАЈЕМ мали фрижи-
дер, вертикални замрзи-
вач, веш-машину.
064/129-73-60, 346-790.
(280015)

КУЛТИВАТОР хонда, ма-
шина за мешање бетона,
елткромотори „електроко-
вина”, 3 кв, 9450/кв,
2885/1 мин. 063/128-82-
78. (280017)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара,
нова. 371-568, 063/773-
45-97. (279950)

ПРОДАЈЕМ радијаторе,
радијатор Зрењанин, гуса-
не. 063/114-52-49.
(279912)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4 и 6 кв),
достава, монтажа, гаран-
ција. 063/705-18-18, 335-
930. (279915)

ПРОДАЈЕМ гробницу на
старом гробљу. 064/255-
61-50. (279016)

НА ПРОДАЈУ веш-машине,
кревети, мојце, ормани,
замрзиваче, угаона гарни-
тура, кухиња, теписи,
француски лежај, шпорети
на плин, шпорети на дрва,
витрине, мојце, крека весо
пећи, телевизор. 064/155-
38-13. (279993)

ПРОДАЈЕМ климу нео,
потпуно исправну, веш-
машину вирпул уску, пот-
пуно исправну. 066/309-
996. (279921)

ШПОРЕТ за централно и
два фрижидера, повољно.
616-048, 062/161-25-03.
(279928)

ПРАСИЋИ на продају,
Милан. 064/169-854.
(279480)

НА ПРОДАЈУ ливадско се-
но. 062/240-643. (279931)

БРАЧНИ лежај, два лежаја
на развлачење, кауч, ста-
рински ормар, електрични
шпорет. 064/130-36-02.
(279947)

КАЈСИЈА, шљива, крушка,

бескрва за ракију, про-

дјем. Тео. 063/898-53-08.

/279950)

ПРОДАЈЕМ комплетну
опрему за кетеринг или
уступам цео посао. Дого-
вор. 064/128-37-25.
(279952)

ПОЛОВНА једнокрилна
храстова врата , једно-
крилна алуминијумска
врата и прозоре. 062/403-
241. (279960)

ПРОДАЈЕМ кухињу 5,60 м
са аспиратором, мало ко-
риштена и угаону гарниту-
ру + столић са две столи-
це.  063/436-682. (280040)

ПРОДАЈЕМ нов комбино-
вани шпорет под гаранци-
јом, два пара ортопедских
штака, нову масажну ле-
жаљку и мотор АПН,
061/337-47-68,  од 17 до
19  сати. (280049)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај, белу технику, све
очувано, из увоза.
061/317-07-67. (280051)

ПРОДАЈЕМ нове трудбе-
никове блокове, монту и
фосне, по повољној цени.
Тел. 061/659-05-60, Стар-
чево, Ивица. (280062)

ПРОДАЈЕМ стару циглу,
ве-ма формат, бибер
цреп, 333 и грђу. 064/648-
24-12. 

ПРОДАЈЕМ половне кућне
ствари и белу технику.
063/894-21-80. (280063)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јари-
ће, може и заклано по мо-
гућности доносим кукћи.
Тел. 617-336. (280075)

АДРИА камп приколица и
пента 7 кс, први власник.
066/408-426. (279981)

ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа.
064/201-72-16. (2800579

ПРОДАЈА прасића, могућ-
ност услужног клања, Вој-
ловица, Борачка 1. 342-
819, 064/306-87-33.
(280082)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, перје,
бакар, ауминијум, акуму-
латоре. 066/900-79-04.
(279842)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, олово, акуму-
латоре, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре.
061/206-26-24. (279972)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину, гвожђе, веш-ма-

шине, шпорете, замрзива-
че, и све остало. 061/322-
04-94. (279972)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алумини-
јум, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре, долази-
мо. 061/321-77-93.
(279978)

ОТКУПЉУЈЕМ ваш прео-
стали грађевински мате-
ријал и стару циглу, ис-
плата одмах. 064/354-69-
94. (280032)

КУПУЈЕМ: перје, стари но-
вац, сатове, слике, фигуре,
старе играчке, старо по-
кућство. 335-930,
063/705-18-18. (279995)

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

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

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

КУЋА на продају у Ивано-
ву. 064/828-36-26,
062/415-359. (278616)

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

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

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

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

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
на Дунаву, „Јабуков цвет”,
продајемо: 6 ари плаца са
комфорном брвнаром (не
монтажном), зид 26 цм, 60
квм, засебном комфорном
гарсоњером 20 квм, оста-
вама 24 квм, тремовима
40 квм, све 1/1, 35.000
евра. 064/380-56-54.
(279799)

КУЋА, 138 квм и локал 30
квм, плац 7,3 ара, Војло-
вица. 063/879-58-14.
(279815)

ПРОДАЈЕМ плац од 33
ара на Новосељанском пу-
ту 139. 063/886-85-82.
(279821)

ПРОДАЈЕМ пола куће –
две стамбене јединице,
Тесла, део плаца. Тел.
064/326-38-37. (279833)

КУЋА, усељива, 80 + 60
квм, на 4 ара плаца, лега-
лизована. 063/231-442.
(279849)

ПЛАЦ продајем, Миса, до-
звољена градња. 064/866-
23-36. (279868)

ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
13,7 ари, 300 м код школе
и аутобуске станице, ис-
пред плаца је трим стаза и
игралиште. 013/275-35-53.
(279876)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељарски на-
сип, ограђен, уређен.
063/472-669. (279877)

ВИКЕНДИЦА у викенд на-
сељу код Долова, погодна
за викендаше, својина 1/1.
Тел. 061/604-99-45.
(279882)

КУЋА, 140 квм, Иланџа,
центар, 16 ари, мењам,
доплаћујем. 064/075-23-
67. (279891)

КУЋА, Цара Душана, 120
квм, 5,5 ари, помоћни
објекти. 064/075-23-67.
(279891)

ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњи-
жена кућа/стан, 67 квм,
власник. 061/295-40-40,
064/132-36-63. (279901)

ЈАБУКА, двособна 64 квм,
4 ара плаца, чврста град-
ња, усељива, 19.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (279902)

ПРОДАЈЕМ плац, воћњак
25 х 20,  са викендицом 24
квм, легализовано, струја,
вода, телефон кабловска.
Ул. Шарпланинска.
064/303-28-57. (279911)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, усељива, 5 ари,
25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279917)

ПЛАЦ под воћем, Куде-
љарски, вода, струја, кана-
лизација, 5 ари. 060/301-
51-31. (279866)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна канализа-
ција, 35.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(279914)

СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279914)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
викендица, струја, вода,
10 ари, 20.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(279917)

ШИРИ ЦЕНТАР, 300 квм,
5 ари, прелепа кућа,
120.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279917)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
за стан 120 + 80 квм, по-
моћни објекти, легализо-
вано. 064/421-02-71.
(279929)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
56 ари, градско грађевин-
ско, викендица, струја, во-
да. 064/280-60-53.
(279930)

СТАРЧЕВО, добра одмах
усељива кућа са помоћ-
ним објектима, 9.5 ари.
063/725-99-37. (4822)

КУЋА у Качареву, 100
квм, на 11 ари, усељива,
повољно. 064/172-86-12.
(279939)

КУЋА 120 квм + локал, 7

ари, у близини надвожња-

ка за Вршац. 013/232-10-

69. (279943)

КУЋА, власник, легализо-

вана, на осам ари плаца,

Стрелиште. 064/227-67-

83. (179945)

МАКСИМА ГОРКОГ, 120

квм, две стамбене једини-

це, на два ара плаца, чвр-

ста градња, ПВЦ, 39.000,

договор. „Олимп”, 351-

061, 063/494-898.

(280008)

ОМОЉИЦА, кућа + огро-
ман локал, угао, 31.000,
кућа нова, укњижена, хит-
но, 16.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4822)

КУЋА, Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/ме-
њам. 064/955-51-85.
(279956)

МАРГИТА, 4 ара, кућа,

ПР, 60.000; Стрелиште,

одличан, ПР, 45.000.

„Милка М”, 063/744-28-

66. (4822)

МИСА, прелепа, СУ, ПР и

ПК, Банатско Ново Село,

ПР + ПК, нова, хитно.

063/744-28-66. „Милка

М”. (280090)

СОЛИДНА кућа, Доњи

град, гас, канализација,

асфалт, 110 квм, плац 4

ара, може замена за стан.

(470), „Дива некретнине”,

345-534, 064/246-05-71.

(279638)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој

Миси, може и етажно,

власништво, 1/1. 064/327-

60-75. (2799659

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,

центар, Банатско Ново Се-

ло, повољно. 060/615-10-

24. (279977)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за

стан 26 ари грађевинског

земљишта, иза Црвене зве-

зде. 063/278-360. (279997)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, две стамбене једи-
нице, ЦГ. 013/367-261,
062/348-137. (280002)

МРАМОРАК, комфорна
кућа, може и замена. Тел.
069/255-87-86. (280019)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Шумарку. 063/838-11-15.
(280026)

НОВА МИСА, грађевински
плацеви на продају.
061/200-73-09. ()280042)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доњем
граду, са две стамбене је-
динице 130 + 70 квм. Тел.
062/522-000. (280046)

СТАРА МИСА, старија ку-
ћа 70 квм, 3.3 ара, 17.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280018)

КУЋА на Стрелишту, 120
квм, одлична локација, це-
на 40.000 евра. Тел.
063/186-63-24. (280033)

МАКСИМА ГОРКОГ, 120
квм, две стамбене једини-
це, на два ара плаца, чвр-
ста градња, ПЋВЦ, 39.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(280008)

ПРОДАЈЕМ плац на Ново-
сељанском путу. 060/050-
85-37. (279949)

ПРОДАЈЕМ плац, башта,
11 + 3 ара, у Панчеву, Иве
Курјачког 139. тел.
064/110-12-80. (280079)

КУЋА 100 квм, реновира-
на, 1/1, 4 ара, 27.000
евра, Козарачка 10.
063/804-07-85. (280086)

КУЋА 60 квм, пос. Улаз +
2 ара, 13.000, Козарачка.
063/804-07-85. (280086)

МОНТАЖНА кућа, нова,
70 квм, 2 ара, 19.000 евра.
063/804-07-85. (280086)

КАРАУЛА, 20 ари + кућа
800 квм, 1/1, Железничка
3, 130.000 евра. Тел.
063/135-29-76. (280086)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
квм, IV, терасе, власник,
договор. 063/770-45-55.
(279041)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина. Власник.
061/382-88-88. (279556)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс ста-
нови, завршни радови у
току. Могућност кредита.
062/966-92-96. 062/966-
92-96. (279881)

ПРОДЈЕМ стан у Милоша
Обреновића, преко пута
Авив парка, 117 квм.
063/159-99-62. (279988)

ГАРСОЊЕРА 16 квм, но-
вија зграда, високо призе-
мље, власник, 12.500 евра.
063/811-08-37. (279898)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, први спрат, Радова
зграда, 35.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (279902)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм,  трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(279902)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњиже-
но, 27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (279902)

ПРОДАЈЕМ прелеп двосо-
бан стан, Котеж, ново-
градња, III спрат, 800
евра/квадрат, комплетно
опремљен. 063/801-56-63.
(279888)

ЈЕДНОСОБАН, Миса, I, 28
квм, 22.000; Тесла, ВП, 26,
22.000.„Милка М”,
063/744-28-66. (4822)

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

НОВОГРАДЊА, једноипо-
собан, 46,09, 38.000 евра.
Двоипособан, 55 квм,
40.000, Патријарха Чарно-
јевића 6. 063/389-974.
(279975)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан 38 квм, IV, 25.000;
Стрелиште, 42 квм, I,
21.000, нова Миса35 квм,
13.500. „Лајф”, 061/662-
91-48. (280004)

ТЕСЛА, реновиран једнои-
пособан, ВП, ТА, ЦГ,
29.000; Нови свет, 38 квм,
I, ЦГ, 26.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (280004)

СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, договор, троипособан,
VI, 50.000, једнособанм,
ВП, 26.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (280004)

СТРОГИ центар, трособан,
90 квм, II, ЕГ, 73.000; Лава
Толстоја, Куткова зграда,
дуплекс, 66 квм, 53.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(280004)

СОДАРА, једнособан, ЦГ,
ПРИ, тераса, укњижен,
26.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279917)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,
лифт, 35.000; двоипосо-
бан, 75 квм, III, 43.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (279917)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, ЦГ, VI, велика те-
раса. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279917)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, 45
квм, ВП, центар Стрели-
шта. (470), „Дива некрет-
нине”, 345-534, 064/246-
05-71. (279638)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
ЦГ, генерално реновиран,
55 квм, тераса. (470), „Ди-
ва некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (279638)

ПРОДАЈЕМ реновирану
гарсоњеру, Котеж 1.
064/235-69-32. (279936)

ДВОСОБАН, Котеж 1, 53,
IV, ЦГ, 31.000; центар, 54,
IV, лукс, 38.000; Миса, I,
60, ЦГ, 36.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. (4822)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Миса,
I, 47 квм, 21.500; Маргита,
I, 53 квм, са гаражама.
„Милка М”, 063/744-28-
66.(4822)

ДВОСОБАН, Тесла, 47
квм, са стварима, 25.000;
Котеж 1, ПР, лукс, 41.500.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (4822)

КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(279902)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (279906)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
49 квм, 28.000.  (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(279906)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 45.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50.(279906)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
квм, 35.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-
50.(279906)

ПРОДАЈЕМ тан у строгом
центру, 79 квм. Тел.
063/368-507. (279905)

ЦЕНТАР, лукс нова гарсо-
њера, високо приземље,
29 квм, 26.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(279914)

ОСЛОБОЂЕЊА, квалите-
тан двособан, ЦГ, IV од V,
53 квм, 33.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(279914)

КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(279914)

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

Ствара продајни тим и потребни су нам

МЕНАЏЕРИ ПРОДАЈЕ (м/ж)
за рад на територији Јужног Баната

Услови: ССС, рад на рачунару, возачка дозвола Б
категорије.

Пријaве слати на email: office@zoka.rs
Телефон за информације: 013/835-483

ПОТРЕБНА

ДЕВОЈКА ЗА РАД У КАНЦЕЛАРИЈИ

CV слати на mail: office@alpinpancevo.co.rs
(f)

ПОТРЕБНИ
лимари, бравари

и помоћни радници
за рад на висини

Лимарија „Марковић”
069/117-60-11

(2/279900)

Ресторану „Шајка”

потребне

помоћне раднице
у кухињи

064/383-89-68

(5
/2

8
0

0
0

0
)

Потребно је

седам (7) жена
за рад у фабрици

CV слати на адресу: CBS TAMIŠ MEAT DOO
Ул. Македонска 173, Панчево, стара Миса

или лично донети на наведену адресу

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

RASPISUJE

KONKURS

ZA SLEDEĆA RADNA MESTA:

1. operater na presi za ekstruziju aluminijuma
– 1 izvršilac

– mašinske struke, elektro struke ili automatičar

Ukoliko ste zainteresovani  pošaljite svoj CV sa foto-
grafijom na email: ljilja@tehnomarket.com ili se javitе
lično na adresu: Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069/847-9003, 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

УКЊИЖЕН стан, строги
центар, 100 квм, без по-
средника, власник.
063/240-589. (1279968)

МИСА, трособан, дуплекс,
III,  62 квм, норвешки ра-
дијатори, без посредника,
37.000. 065/660-19-67.
(280016)

ПРОДАЈА/ИЗДАВАЊЕ,
стан шири центар, 280
/180 квм, IV спрат, лифт,
fan-coil радијатори (греја-
ње и хлађење)полунаме-
штен, две гараже.
063/700-55-00. (28007)

ЦЕНТАР, нов, 66, I, 64.00;
Содара, 2.0, ТА, 55,
23.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (280012)

ТЕСЛА, део куће, 55,
25.000; дворишни, 34,
12.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (280012)

ПРОДАЈЕМ двособан и
трособан стан, повољно.
065/231-59-60. (280021)

ДВОРИШНИ стан, 50 квм,
две собе, предсобље, купа-
тило. Милан, Качарево,
064/128-81-19. (280036)

ТЕСЛА,  реновиран једно-
ипособан,  36 квм, ВПР,
29.000. „Тесла некретни-
не” , 064/668-89-15.
(280043)

НОВО у Агенцији „Тесла
некретнине”, посебне по-
годности за продавце не-
кретнина. 064/668-89-15.
(280043)

НОВА МИСА, гарсоњера,
I, 25 квм, ТА, тераса,
16.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280018)

ТЕСЛА, двособан, VII,  49
квм, ЦГ, ПВЦ, 29.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280018)

ЦЕНТАР, двособан, III, 55
квм, ЦГ, усељив, 34.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280018)

КОТЕЖ 2, једнособан, V,
36 квм, ЦГ, усељив,
25.,000, договор. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (280018)

КОТЕЖ 1, 60 квм, IV, ЦГ,
одличан, распоред, уре-
дан, одмах усељив, 37.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (280008)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, тро-
собан, одличан распоред,
ЦГ, VI, 30.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (280008)

СТРОГИ центар, 34 квм,
једнособан, IV, ЦГ, 25.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (280008)

ТАМИШ КАПИЈА, ново, 65
квм, III, ЦГ, 65 квм,
56.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (280008)

МИСА, 50 квм, једноипо-
собан, TA, одличан, дво-
стран, 25.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(280008)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат, ЦГ.
063/329-340. (280048)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
34 квм, ЦГ, прелеп,
22.500. „Милка М”,
063/744-28-66.  (280090)

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

КУПУЈЕМ стан до 60 квм
на Стрелишту, ЦГ, I или II,
без посредника. 063/436-
682. ((280040)

КУПУЈЕМ стан до другог
спрата, без посредника.
064/130-69-56, 064/448-
71-14. (279986)

КУПУЈЕМ једнособан-дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-
55-74. (279902)

КУПУЈЕМО танове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280018)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (279902)

КУПУЈЕМ станове за рено-
вирање, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретни-
не”. 064/668-89-15.
(280043)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потреб-
не куће и станови у Пан-
чеву, брза реализација и
исплата. 061/662-91-48.
(280007)

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-
веститоре. Агенција „Те-
сла некретнине”. 064/668-
89-15. (280043)

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

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан код Болнице.
Звати после 17 сати.
060/163-35-95. (279830)

ИЗДАЈЕМ стан, може и
радници, Јабучки пут код
Пивашевића. 065/219-14-
22. (279857)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. Раднички сме-
штај, центар. 063/502-211.
(2798739

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ че-
творособан стан, радници-
ма, Котеж 2. 063/856-74-
02. (279879)

НАМЕШТЕН реновиран
стан, Стрелиште, киндер,
68 квм, од септембра.
064/888-41-87. (279889)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(279893)

ТЕСЛА, издајем празан
двособан стан. Тел.
061/208-51-51. (279896)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
форан стан, Котеж 2, од 1.
августа. 064/672-11-74.
(279937)

ИЗДАЈЕМ два мања наме-
штена стана на Тесли. Тел.
063/849-94-07. (279938)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, 963/557-668,
064/829-30-16. (279941)

ДВОИПОСОБАН ненаме-
штен, центар, 68 квм, ЦГ,
клима, две терасе, 150
евра + депозит. 064/238-
16-84. (279943)

ИЗДАЈЕМ стан у Старчеву,
повољно. 060/632-40-40.
(289818)

НАМЕТШЕНА гарсоњера,
Тесла, ЦГ, прави спрат,
100 евра. Тел. 065/504-45-
54. (279944)

ИЗДАЈЕМ двособан, рено-
виран, нова Миса, озбиљ-
ној породици. 062/403-
240. (279960)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Котеж , ЦГ,
високо приземље, 38 квм.
064/051-73-55. (279967)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, 36 квм, Котеж
1. 063/809-46-55.
(279970)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
почетку старе Мисе, самцу
или самици. 061/766-11-
81. (279978)

ПРОДАЈЕМ на бувљаку,
дворишни стан са магаци-
ном, на дужи период, у
Маргити. Јабучки пут.
063/838-11-34. (279983)

ИЗДАЈЕМ/МЕЊАМ/ПРО-
ДАЈЕМ двособан стан у
Аксентија Максимовића.
Тел. 063/873-61-59.
(2800299

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за ученике и студенте. Со-
дара. 064/439-40-89.
(280030)

ИЗДАЈЕМ кућу ново, сре-
ђену, 80 квм, празна без
ствари, са двориштем и
баштом у Старчеву. Тел.
061/659-05-60, Ивица.
(280062)

ИЗДАЈЕМ стан, 49 квм, у
центру града, намештен,
новији. 063/866-25-31.
(280042)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни стан, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (280069)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру
града за смештај радника.
064/648-24-12. 

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на новој
Миси. 063/8’07-53-09.
(280080)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру.
063/809-59-66. (280055)

ДВОСОБАН стан, полуна-
мештен и гарсоњеру полу-
намештену. Цара Лазара
10, 061/615-80-80.
(280078)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал од 39 квм, у центру
Стрелишта. Тел 064/267-
71-74 (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал од 39 квм, у центру
Стрелишта. Тел 064/267-
71-74 (СМС)

ТЕСЛА, сређен локал, кли-
ма, аларм, укњижен, 41
квм, 29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(279914)

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

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

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

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

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

ИЗДАЈЕМ локал од 65 квм,
на Миси, Тимочка 25.
063/886-85-82. (279821)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
(279836)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близина три шко-
ле. 060/351-03-56.
(279850)

ИЗДАЈЕМ локал 100 квм и
више канцеларијских про-
стора. АЦ „Звезда”, Стева-
на Шупљикца 88. 063/278-
250. (279918)

ИЗДАЈЕМ локал 15 квм у
пролазу, Војводе Путика
29. 063/278-250. (279918)

ИЗДАЈЕМ локал, веома
прометна улица. 065/543-
21-41. (279943)

ПОТРЕБНЕ жене за чи-
шћење, контакт телефон
060/304-07-64 (СМС)

КАФАНИ „ЂЕРАМ” по-
требна куварица, са иску-
ством, на неодређено вре-
ме. Тел. 062/478-394,
013/631-872. (4822)

ПЕКАРИ „Rex” Банатско
Ново Село, потребан пе-
кар, помоћни радник.
063/616-694. 063/616-694.
(279380)

WE I FERT дистрибуције пи-
ћа потребни физички рад-
ници, виљушка ристи, као
и возач Б и Ц категорије.
Услови одлични. 062/446-
285. (279210)

САЛОНУ у центру потреб-
ни фризери са искуством.
Плата 30.000. Тел.
064/470-74-43. (279884)

ПОТРЕБНЕ раднице у ку-
хињи и за роштиљем. По-
четна плата 30.000 + при-
јава + топли оброк.
063/897-55-04, 013/354-
043.  (279521)

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране.
063/897-55-04, 013/354-
043.  (278541)

ПОТРЕБНИ: возач, хигије-
ничар, продавац у пекари.
Mail: pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs   064/217-48-
56. (279566)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(279788)

ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу и припре-
ми меса. „Идеал”.
063/855-65-56, 063/133-
14-63. (279778)

ЛИМАРИЈИ „МАРКОВИЋ”
потребни радници – лима-
ри и помоћни радници.
060/571-55-22. (279927)

ПОТРЕБНА радница за
рад у маркету „Идеал” на
Стрелишту. 062/826-65-
02, 013/333-162. (279778)

ПОТРЕБНА радница, Caf -
fe Pi cas so Панчево.
065/504-91-07, 065/504-
91-09. (279785)

ПРОДАЈЕМ разрађен по-
сао са објектом, екстра
локација. Добра зарада.
065/444-77-72. (279837)

РАДНИК-ЦА потребни у
Авиву, само осле подне.
Тел. 065/444-77-72.
(279837)

ПОТРЕБНА куварица и по-
моћна радница у кузињи,
Ресторану „Звезда”, Сте-
вана Шупљикца 88.
063/278-250. (279919)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у локалу брзе хране, ро-
штиљ-ћумур, недељом не
радимо. 065/900-50-08.
(279995)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(279851)

ПОТРЕБНА жена за спре-
мање стана, два пута не-
дељно. Јавити се на тел.
251-64-03. (279856)

ПОТРЕБАН вулканизер са
искуством. 066/908-66-58.
(279859)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством.
Обавезно да има тахо кар-
тицу и АДР. 062/102-77-
00. (2179858)

ДОМУ за стара лица по-
требна медицинска сестра
и спремачица. За све ин-
формације позвати
065/523-05-95. (ф)

КУВАР-ИЦА и конобар-иц-
а потребни ресторану.
063/307-996. (279870)

ПЕКАРИ потребни радни-
ци, печење-продавац.
063/30’7-996. (279871)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на припреми и продаји
хране са роштиља. Почет-
на плата 30.000 + сме-
штај. Ћевабџиница „Ки-
фла”, Зелена пијаца, пре-
ко пута Матијевића, доћи
лично. (279883)

ТРАЖИМ посао гипсар-
ских радова, преградни
зидови, спуштени плафо-
ни. Тел. 063/102-94-16.
((279913)

ТРАЖИМ посао фасадера.
Тел. 063/102-94-16.
((279913)

ТРАЖИМ посао грађевин-
ског лимара. Тел. 063/102-
94-16. ((279913)

ТРАЖИМ посао молера,
кречење, глетовање. Тел.
063/102-94-16. ((279913)

ТРАЖИМ посао керами-
чара. Тел. 063/102-94-16.
((279913)

ФИРМИ DU CO HI GI E NIC
потребне спремачице за
стални радни однос.
063/422-330 www.du ko.rs
(279954)

CAF FE SPOR TI SI MU по-
требна девојка за рад.
063/361-777. (279925)

ПОТРЕБНИ радници за
брање малина у Ариљу.
Смештај и храна обезбез-
ђени. 060/501-27-75,
061/200-15-32. (279971)

ФРИЗЕРСКИ салон „Срба”
тражи радницу мушког
фризера, са искуством.
064/243-87-97. (279972)

ГРИЛ БУМ киоску брзе
хране (код Кеве) потребне
жене за рад у продаји.
064/323-92-77. (279974)

РЕСТОРАНУ „Банатски ку-
так” потребни коно-
бар/ица, шанкер/ица и по-
моћна радница за рад у
кухињи. Тел. 060/512-59-
99. (279982)

ПОТРЕБНИ кувари, по-
моћни кувари и конобари
за рад у Црној Гори.
064/000-11-30. (280084)

ПОТРЕБНИ радници за
утовар и истовар огревног
дрвета. 063/341-871.
(1280035)

КАФЕ ЉУБИЧЕВО тражи
девојку за рад са иску-
ством. 069/364-10-04.
(280039)

ТЕНИСКИ клуб тражи рад-
нике за посао чувара, ко-
нобара, плц мајстора.
060/362-22-26. (280050)

ПОТРЕБНИ кувари (може
и без искуства). „Буба” са-
лад бар. 063/248-599.
(280065)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на роштиљу са искуством.
064/874-08-22. (280065)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за доставу хране.,
064/187-98-10. (280074)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у кухињи Кетергинг
„Вања”. 064/255-84-58.
(280074)

КЕРАМИЧАР, брзо, по-
вољно, квалитетно. Дани-
јел. 061/249-29-90.
(278950)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња и канализационих
цеви машинским путем.
062/640-741. (279885)

Продајем локал у строгом
центру од 200 квадрата.
Тел. 064/640-32-80. 

(7/280044)
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ПОТРАЖЊА ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

• Управљање стамбеном заједницом

• Информисање станара

• Организација радова на текућем

и инвестиционом одржавању

• Хитне интервенције

Бранислав Новаковић, пр

Контакт: 064/40-66-159

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ

• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене

четири пута месечно

    УПРАВЉАЊЕ

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

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Измене и допуне Плана детаљне регулације –

Подцелина 6ц- Нова депонија – у насељеном

месту Панчево

Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана

детаљне регулације – Подцелина 6ц- Нова депо-

нија у насељеном месту Панчево ( у даљем текс-

ту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-

на и то почев од 12. 07. 2019. 12. 08. 2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-

тернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 19. 07.

2019.године у 13 сати, у малој сали зграде град-

ске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

16. 08. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Ма-

лој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

КОСИМ траву, коров, ши-
шам живу ограду, двори-
шта, воћњаци, викендице.
061/301-49-58. 

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе, осетљив терет и
остало. Данијел. 061/249-
29-90. (278950)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, уграђујем, попра-
вљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (279356)

КОСИМ траву, дворишта,
воћњаке, баште, коров –
тримером, повољно. Зо-
ран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (27901)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индика-
тор, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (278605)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (279674)

ДУБИНСКО дезинфекцио-
но и антибактеријско пра-
ње намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(279854)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278081)  

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (279991)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(278081)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаран-
ција. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(280011)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (280014)

КОМПЈУТЕРИ: сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо. Повољно. 060/351-
03.54. (279850)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарија.
062/382-394. (279847)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, пре-
правке, поправке купати-
ла, славине, вентили, одгу-
шење канализације одмах.
061/193-00-09. (279684)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, по-
правке, одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(279906) 

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење де-
мит фасаде, повољно, пен-
зионерима попуст.
061/626-54-06. (279867)

ТРАЖИМ посао чувара.
062/179-23-83. (279869)

КОШЕЊЕ дворишта, пла-
цева, воћњака тримером,
крчење корова. Дејан,
064/932-52-86. (279886)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења, кућа, шу-
па, бетона, бетонирања,
одношење ствари.
064/122-69-78. (287891)

РУШЕЊЕ објекта, бетони-
рања, кошење траве, оба-
рање стабала, ископи, итд.
060/035-47-40. (279891)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста ке-
рамичких плочица. По-
вољно. Тел. 063/744-08-
24. (279895)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, обрада шпалета,
чисто, повољно, квалитет-
но, педантно. 063/304-
476. (279904)

ТРАЖИМ посао бетонира-
ња, зидања, малтерисања,
израде и поправке крово-
ва. Тел. 063/102-94-16.
(279923)

ТРАЖИМ посао водоин-
сталатера – израда инста-
лација, поправка и замена
славина, вентила, водоко-
тлића, ве-це шоља, туш ка-
бина. Тел. 063/102-94-16.
(279923)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (4822)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (279238)

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. (279825)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246-
368. (279773)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/283-
66-41, 064/390-00-87. (280024)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан до-
лазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(279987)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.(279987)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији, откуп на-
мештаја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74.(279987)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com  (279987)

ПЕГЛАЊЕ веша, спремање
станова. 060/033-15-19,
062/1562-36-08. 

(279940)

РЕЛАКС масажа за опу-
штање вашег тела. Позови-
те. 064/269-94-87. Марија.
(279967)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (279969)

ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(279972)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бето-
на, кошење траве, селид-
бе, одвз шута и непотреб-
них ствари. Дејан,
061/626-14-50. /279979)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовр-истовар,
монтажа-демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-
14-50. (279979)

СЕРВИС и монтажа кли-
ма-уређаја, поправка беле
технике. 060/637-07-51.
(280056)

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

КЛИМЕ. Монтажа, сервис,
поправка беле технике,
овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (278991)

КАМИОНСКИ превоз:
шљунак, песак, шут, сеја-
нац, 1.500 динара.
062/355-154. (278804)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246-
368. (279773)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (279848)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији. Лена транспорт.
060/307-30-76. (279987)
СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом Војводина, Србија
са или без радника, најпо-
вољније Лена транспорт.
060/307-30-76.(279987)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, поправка старих,
нових кровова, разне изо-
лације. 013/664-491,
063/162-53-89. (279003)

МАШИНСКИ утовар шута,
са превозом, рушење обје-
ката, разбијање бетона.
063/246-368. (279773)

ДУБИНСКО дезинфекцио-
но и антибактеријско пра-
ње намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(279987)

ЛАЛЕ, превозим повољно:
песак, шљунак, сејанац,
одвозим шут. 064/354-69-
94. (279908)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-
820, 064/129-63-79. 

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

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо
са овереном гаранцијом.
Овлашћени сервис „Фри-
готехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (280071)

БАЗЕН, приватно, уредно
место за рођендане, сла-
вље и разне сусрете, неда-
леко од „Авива”. 060/328-
73-83. (279472)

УДОВАЦ, 60, страни пен-
зионер тражи жену, дру-
жење – брак, 40 – 70 годи-
на. 061/193-00-09.
(279684)

АКО си усамљена желиш
брак јави се. 064/437-63-
59. (279852)

4. ЈУЛА 2019. године, око
7 сати, догодила се сао-
браћајна незгода на Ново-
сељанском путу у Панчеву,
на раскрсници путева Ка-
чарево-Банатско Ново Се-
ло-Панчево. Молим оче-
вице овог догађаја да се
јаве на тел. 063/277-804.
(279877)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(279955)

ПЕНЗИОНЕР, упознао би
озбиљну слободну жену
око 60 година, брака ра-
ди, имовно стање ме не
занима. 064/433-58-62.
(280025)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-
57, 063/768-32-68.
(277629)

КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика
узбрдица. + 381 63 243
859, + 381 69 499 221.
(278827)

БУДВА, издајем стан, 43
квм, фул намештен, 10
минута пешака до плаже.
065/214-00-49. (279576)

ИЗДАВАЊЕ апартмана у
Врњачкој бањи, на 120 м
од шеталишта. Www/smeš -
taj vr njac ka ba nja.rs апарт-
мани Bel la 064/180-59-39.
(279626)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са три лежаја у Херцег Но-
вом. 064/047-35-18.
(279637)

СОКОБАЊА, издајем
апартмане центар, каблов-
ска, паркинг. Слике погле-
дајте на: www.so ko ba nja-
apart ma ni mi ra.com Тел.
063/485-829, Мира.  (и)

БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај код Слобе.
064/438-12-35. (279272)

ИЗДАЈЕМ повољно апарт-
мане у Сокобањи, веома
повољно, видети на web
saj tu: www.apart ma ni har -
mo ni ja-so ko ba nja Инфо:
018/837-717, 065/616-81-
97 (279803)

ПОВОЉНО летовање, Шу-
шањ, пун пансион, фудекс
превоз, септембар попуст.
064/193-15-92. (280009)
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ИРИНА ЦВЕТКОВИЋ
14. I 1967 – 4. VII 2019.

Ожалошћени: супруг БРАНИСЛАВ и ћерке

ВИКТОРИЈА и НАТАША
(41/279924)

Са великим болом и тугом опраштамо се од супруга, оца и деде

ЖИВОРАД ЧОЛАКОВИЋ МИКИЦА
13. VII 1951 – 9. VII 2019.

Супруга ДАНИЦА, ћерка ДРАГАНА, син ДЕЈАН, зет ПЕТАР,

снаја ЕВА и унуци ИВА, ЛАЗАР, АНДРИЈА и АЛЕКСАНДАР

(49/279958)

Последњи поздрав

течи

РАША, ЦОКА, 

ВЕСНА и КОСТА

(50/279959)

Последњи поздрав драгом колеги

ДАНИЕЛУ ВЕЛИЧКОВСКОМ

од колектива „Феромонт”

са градилишта Панчево

(31/279894)

ДАНИЕЛ ВЕЛИЧКОВСКИ

Последњи поздрав нашем пријатељу, његови

другови за цео живот. Живиш у нама вечно.

Легендо почивај у миру.

(48/279957)

ДАНИЕЛ ВЕЛИЧКОВСКИ

За тебе збогом не постоји.

Живећеш вечно у нашим срцима.

Твоји: ДРАГАН, ЈЕЛЕНА, УРОШ и ИВАН

(54/и)

Последњи поздрав

брату

МИТРУ

ГАГИЋУ

од брата ЖИВОРАДА

са породицом

(2/279813)

Последњи поздрав

сестрићу

МИТРУ

од ујака МИЋЕ

и сестара МИЛЕСЕ и

ЉИЉЕ са породицом

(30/279892)

ДАНИЕЛ

ВЕЛИЧКОВСКИ

Изражавамо најискре -

није саучешће поро-

дици.

Комшије из зграде

у Стевана

Шупљикца 151

(69/280028)

Поштованој

МИЛИЦИ

КОВАЧЕВИЋ
1938–2019.

последњи поздрав

од породице ЋУП

(66/280022)

Последњи поздрав

нашем течи

МИКИЈУ

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоји: ВАСА, ЉУБИЦА,

ЗОРАН, СНЕЖАНА

и МИХАЈЛО
(70/280041)

Последњи поздрав

МИКИЈУ

од породице

ВИШЊИЧКИ

(79/280055)

ЈОХАНА БЛОНД

Хвала на доброти и ху-

маности.

Породица БАНЧАК

(29/2790890)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је
8. јула 2019. године, у 66. години преминуо наш драги

МИЛОШ ДРАГАНОВ
1953–2019.

Сахрана ће се обавити 11. јула 2019, у 12 сати на Но-
вом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка ТИЈАНА, сестра ЉИЉАНА, брат
ДРАГАН, братаница МАРИНА, зет МАРКО, унука
АНАСТАСИЈА, снаје МИРЈАНА и ЉИЉАНА и остала
родбина и пријатељи

(74/279903)

Последњи поздрав драгој
снаји

ИРИНИ
од СВЕТЛАНЕ
са породицом

(86/280081)

ДРАГАН БРАНКОВ
1955–2019.

Био си посебан.

БОРЈАН, ДУЊА и МИЛИЦА

(88/280083)

7. јула 2019. престало је да куца срце мог

брата

БРАНКОВ ДРАГАНА
1955–2019.

Скоро цео живот се храбро борио са те-

шком болешћу и на крају изгубио.

Почивај у миру.

Твоја сестра БИЉАНА, мајка ЈОВАНКА,

зет СЛОБОДАН и сестрићи МИЛОШ

и ТАМАРА са породицама
(87/280083)

Последњи поздрав нашој драгој

БОЈИ БИКИЋ
1937–2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруг МИЛАН, син ДРАГАН, ћерка НАДА, зет ЉУБИША, унуци БОЈАН и

БОРКО са породицама и праунука ЖИВАНА
(81/280064)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријате-
ље да је 4. јула 2019. године, у 83. години пре-
минуо наш драги

САВА ЈАКШИЋ
економиста у пензији

Све радости, прелепе тренутке које смо зајед-
но проживели, као и велику племенитост и до-
броту нашег вољеног чуваћемо од заборава док
год смо живи.

Неутешни: супруга СЛОБОДАНКА, син МИРКО,
ћерка МИЛЕНА, снаја СЛАВИЦА, унуци ИВАНА,
БРАНКО и САВА и многобројна родбина, кумо-
ви и пријатељи

(84/280073)

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.

300-820, 300-830
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Последњи поздрав

комшиници

РОСИ

МЕСАРОШ

Комшије из зграде у

Браће Јовановић 102

(5/279824)

Последњи поздрав драгом стрицу, ујаку, деди, прадеди
и деверу

ЖИВАНУ ПОПОВИЋУ
1930–2019.

од породица ПОПОВИЋ, ПЕТКОВИЋ. ЈАРКОВАЧКИ,
ШАКИЋ и ПАВЛОВИЋ (15/270839)

Последњи поздрав нашем вољеном

ВЕЛИБОРУ ЈАКОВЉЕВИЋУ
1955–2019.

Преминуо 4. јула 2019, сахрањен на Старом православном гро-

бљу 5. јула 2019. 

Ожалошћени: супруга СЛОБОДАНКА, ташта РУЖИЦА, шурак

ЧЕДОМИР, КСЕНИЈА, остала родбина и пријатељи

(16/279840)

Последњи поздрав драгој

РОСКИ МЕСАРОШ

Пријатељице: НАДА, БОРКА, РАДА

ПАПИЋ, СЛАВИЦА, МАЦА, ДАНА, 

ТАДИЋКА и ОЛГА

(17/279841)

Последњи поздрав нашем вољеном

МИЛОРАДУ АРСИЋУ
1944–2019.

Бићеш заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији: син СЛАЂАН, снаја СЛАЂАНА, унук
ЂОРЂЕ и унука ТАМАРА (34/279907)

Последњи поздрав

брату

МИЛОРАДУ

АРСИЋУ

од сестре СТОЈАНКЕ,

зета ДОБРИВОЈА, 

сестрића ГОРАНА
са породицом

(36/279907)

Последњи поздрав нашем вољеном

МИЛОРАДУ АРСИЋУ
1944–2019.

Никада те неће заборавити твоји најмилији: син ЗО-
РАН, снаја ЛИДИЈА, унуке ЗОРАНА и АЛЕКСАНДРА

(35/2799079

Последњи поздрав дра-
гом брату

МИЛОРАДУ АРСИЋУ

од брата ВИТОМИРА

(40/279921)

5. јула 2019. године напустила нас је наша дивна мај-
ка, ташта, бака и прабака

МАРА РАМЊАНАЦ
1932–2019.

Остаће са нама вечно њена непресушна љубав и енер-
гија коју је несебично делила свима.

Тугују за њом: ћерка ЕМИЛИЈА, зет ЈОВАН, унуке
ЗОРАНА и МАРИЈА, зет ДЕЈАН и праунук МАТЕЈА

(47/279953)

Последњи поздрав

ПРЕДРАГУ

ПЕРОВИЋУ

од комшија

у Дунавској 5

(3/270916)

Последњи поздрав драгом оцу, деди и свекру

ПРЕДРАГУ ПЕРОВИЋУ
1947–2019.

Ожалошћени синови МИОДРАГ и ВЛАДАН,

унуци и снаје

(27/279880)

23. јуна 2019. преминула је наша драга мајка

ЗАГОРКА ГАРИЋ
Сахрана је обављена 25. јуна 2019. 

Од наше драге мајке, бабе и прабабе опростили су се
ћерка СЛОБОДАНКА, зет ЈАНКО, унуци ДАРКО и
ЖЕЉКО, син СЛОБОДАН, снаја ГОРДАНА, унук РАЈАН
и унука РАЈКА са породицом, остала родбина као и
комшије у Улици Браће Јовановић 104.

Хвала јој за све што је учинила за нас.
(15/279586)

Последњи поздрав

мом драгом брату

МИЛОРАДУ

АРСИЋУ

од сестре ЗОРИЦЕ

са породицом

(63/280010)

МИХАЈЛО ДУБИЋ СРБА
9. XII 1941 – 2. VII 2019.

Последњи поздрав оцу, свекру и деди

Син САША, снаја ТАЊА и унуци МАТЕЈА и АНДРЕЈ

(67/280023)

Последњи поздрав

мајстору

СРБИ

Памтићу око триде-

сет пет година дру-

жења.

ИГОР ПАНТИЋ

(68/280027)

Последњи поздрав

СРБИ

од породице РАДИЋ

(76/280044)

МИЛОРАД
АРСИЋ

Последњи поздрав од
брата БЛАГОЈА са поро-
дицом (75/280041)

Последњи поздрав
драгој тетки

МАРИ

РАМЊАНАЦ

Њену доброту и пле-
менитост никада неће
заборавити сестричи-
на ЉИЉА са породи-
цом

(77/290052)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ЈАСМИНИ

ШУРБАТОВИЋ

Станари зграде

у Стевана

Шупљикца 155

(65/2800)

Последњи поздрав

драгом куму

МИЛОРАДУ

АРСИЋУ

Породица ПОПОВ

(78/280053)

ПОМЕН
17. јула 2019. навршава
се четрдесет дана

КСЕНИЈИ

ЈАКОВЛЕВСКИ
27. II 1965 – 2019.

Супруг ДРАГАН са си-
ном и ћерком и њиховом
фамилијом и остала бли-
жа родбина и пријатељи

(32/279899)

МИОДРАГ

МАРИНКОВИЋ

МИЋА
2010–2019.

Знао си колико сам те
волела, али никада не-
ћеш сазнати колико ми
недостајеш. 

Твоја супруга ВЕРА
(44/279946)
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У суботу, 13. јула 2019.
године, у 11.30, даваће-
мо шестомесечни по-
мен на Православном
гробљу у Старчеву, на-
шем драгом

БОРИСАВУ

САВИЋУ
1947–2019.

Увек ћеш живети у на-

шим сећањима.

Супруга СЕЛЕНА, 

син ПЕТАР

и ћерка ЈАСМИНА

с породицама

(7/279828)

Навршава се пола го-

дине откада није са

нама наш вољени

БОРИСАВ

САВИЋ
1947–2019.

Стриц СТАНОЈЕ

и стрина ИВАНКА
(8/279828)

Драгој мајци и баки

ЂУРЂЕВКИ МИЛИЋ
1940–2019.

С љубављу и поштовањем син

МИЛОРАД, снаја РАДА и унуци

ЖИВОТА и НЕМАЊА

(10/279831)

Уз дужно поштовање и љубављу најдивнијој мами и баки

ЂУРЂЕВКИ МИЛИЋ
1940–2019.

Ожалошћене: ћерка ВЕСНА и унука ИВАНА
(11/279832)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

МАРТИНЧЕВИЋ
11. VII 2018 – 11. VII 2019.

Мојој јединој и једној

љубави, свим срцем

вољеном Стевану.

Супруга ЉУБИЦА

БУБА, син ИВАН

и ПЕТАР, снаје

ЈЕЛЕНА и ТАЊА,

унуци АЛЕКСА, 

МИЛОШ и МАКСИМ

(12/270834)

СЕЋАЊЕ

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1958–1982.

Године пролазе, бол и туга никада. Била си и остала
наш понос. Тетка МИРА са породицом

(18/279843)

СЕЋАЊЕ

РАДОЈЕ
РАДОЈЕВИЋ

13. VII 1991 – 13. VII 2019.
Од унука ДЕЈАНА

са мајком(19/279845)

12. јуна навршава се

десет година откако

није са нама наша

МИЛКА

НОВАКОВ

Од заборава те чува-

мо у својим срцима.

Твоји најмилији
(38/279920)

Душо наша

САЛЕ
2011–2019.

Заувек си у нашим

срцима.

У нашем свакоднев-

ном живљењу.

Твоји пилићи: 

СТАША, ПЕЂА

и СУКИ и твоја

несрећна ЦЕЦА

(46/279952)

У суботу, 13. јула, у 11 сати, на Новом гробљу,

даје се шестомесечни помен нашој вољеној

ЦВЕТАНКИ АДАМОВИЋ

Хвала ти за сву несебичну љубав коју си нам пру-

жила.

Твоји: супруг САВО, унук ДУШАН,

ћерка САЊА и зет МАРИЈАН

(53/2790976)

Четворогодишњи
помен

ИВО

КРАЈИНОВИЋ
16. VII 2015 – 16. VII 2019.

Породица

(45/279948)

Шест месеци откако ни-
је са нама наш вољени

БЛАГОЈЕ

КОСТАДИНОВИЋ
С љубављу и поносом ће-
мо те помињати и у ми-
слима и срцима чувати.

Ћерка ЦАЦА

са породицом
(55/279989)

13. јула навршава се
шест месеци откако ни-
је са нама наш драги

БЛАГОЈЕ

КОСТАДИНОВИЋ
Љубав и сећање на тебе
остаће заувек у нашим
срцима.

Ћерка ОЛГИЦА
са децом
(56/279989)

БЛАГОЈЕ

КОСТАДИНОВИЋ

Сећање на тебе буди

само најлепше успо-

мене.

Супруга ВЕРА и

унуке АНА и МАРИЈА

са породицом
(72/280034)

У уторак, 16. јула 2019. године, у 10 сати, на Ста-

ром православном гробљу, даваћемо помен по-

водом осамнаест година како нас је напустио

наш

ИВАН ПЕТРОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.

Твоја породица

(57/279990)

Прошле су две претужне године откако није са нама
наша супруга, мајка, ташта и бака

ДАНИЦА ДРАГИЋ
14. VII 2017 – 14. VII 2019.

Најдража наша, не можемо да те вратимо, али ћемо са-
чувати сваку успомену на тебе и волети те заувек.

Твоји: супруг МАКСИМ, ћерка ИВАНА, 

зет ДЕЈАН и унук СТЕФАН

(62/280001)

У недељу, 14. јула даје-
мо четрдесетодневни
помен, у 11 сати, на
Католичком гробљу

ВЕРИЦИ

АНТИН

Њена сестра ВИДА

са породицом

(80/280060)

МИТАР

СЛИЈЕПЧЕВИЋ
Драги брате Мићага,
отишао си преко реда у
нашу небеску породич-
ну колонију.
Наше мисли упућене су
теби сваке секунде.

Воли те твој брат ВИДО-
ЊА и МАЈА са децом

(73/280038)

11. јула навршава се осам година откако ниси

са нама

ДУШАН РАШЕТА
1949–2011.

С љубављу и поштовањем што смо те имали,

вечно ћемо те волети и чувати као најдражу

успомену.

Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА, ћерка

МАРИЈАНА, син МАРКО, зет ДРАГАН, снаја

ИВАНА и унучад ИСИДОРА, ЕМИЛИЈА, 

ДАНИЛО, ЛАЗАР и ДУШАН

(60/279999)

Прошло је осам тужних
година

ДУШАН

РАШЕТА

Нека те у вечном миру
прати наша љубав јача
од заборава.
Твоји: НИНА, ДЕНЧИ-
ЋИ и САВАНОВИЋИ

(59/279998)

Прошло је десет година од када није са нама

СТАНИЈА НАКОМЧИЋ
1922–2009.

Остала су питања да ли се могло речи више,

дружити више, волети више. Док је ових пи-

тања ти си са нама.

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА, зет БОШКО, унуци

ВЕСНА, БОЈАНА и НИКОЛА и праунуци

КОЉА, ВАСЈА и АЛЕКСА

(82/280066)

НЕМАЊА

ДАКИЋ
1989–2019.

Заувек у нашим

животима.

(83/280067)

ДРАГИЦА
ДЕЉАНИН

БЕБА
Тринаест година је про-
шло откада си отишла
међу анђеле, а туга и да-
ље иста као првог дана.
Твоји: сестра СЛАВИЦА,
зет ВУКОМАН, ЈУГО-
СЛАВ и МИЛОШ

(85/280076)

ЛАЗАР ШТУЛА

13. јула 2019. навршава се десет година откако си нас
напустио. Тога дана даваћемо помен на Новом гробљу,
у 11 сати.

ЂУЈА, ДАНИЈЕЛА и ДЕЈАН
(90/280080)
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16. јула навршава се четрдесет дана супругу и

оцу

СТЕВАНУ КАНАЧКОМ БАБИ
1933–2019.

из Сакула

Жалићу те Бабо до краја мог века, с поносом у

срцу што сам твоја ћерка.

ЈЕЛИЦА и супруга СЛАВУЈКА
(1/274805)

СЕЋАЊЕ

16. јула навршава се десет година од смр-

ти нашег сина

ПРЕДРАГА ЈОЦИЋА

Протекле године нису те одвојиле од нас.

Живиш у нашим срцима и мислима. 

Тугу и бол за тобом време никада неће

ублажити.

Твоји: тата МЛАДЕН, мама ЉИЉАНА

и сестра ДРАГАНА са породицом
(4/279817)

ПОМЕН

Највољенијој и никад

непрежаљеној

МИРЈАНИ

МУДРИЋ

Брат МИРКО

са породицом

(6/279824)

МИЛЕ

ЦВЕТКОВСКИ
На Петровдан даваћемо
четворогодишњи помен
нашем драгом Милету.
Увек ћемо те волети,
никада те нећемо забо-
равити.

Син АДРЕЈА с бабом,
дедом и чиком

(9/279829)

Пре три године напу-

стила нас је наша

драга мама и нана

СМИЉАНА

СТОЈАКОВ
1919–2016.

Њена деца

(13/279835)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу,
13. јула 2019. године, у 11 сати, на Новом гробљу, дава-
ти једногодишњи помен нашој вољеној

МАРИЈИ ЗДРАВКОВИЋ
28. VI II 1994 – 27. VII 2018.

Увек си била и остаћеш наш најлепши цвет.
Истина је да вољени никада не умиру, чак и када напу-
сте овај окрутни свет.
Волимо те бескрајно, ти живиш у нама...

Твоји мама и тата
(20/279848)

МАРИЈА

ЗДРАВКОВИЋ
28. VI II 1994 – 27. VII 2018.

Помени ме у молитва-

ма, мила, и ја ћу знати

у часима таме. Кад

опет груне нечастива

сила, да добра твоја

душа пази наме...

Недостајеш ми сестро

моја, анђеле лепи

Твоја сестра

(21/279846)

9. јула 2019. наврши-
ло се дванаест годи-
на од смрти наше
драге мајке

ДРАГЕ ЛАЛИЋ
2007–2019.

Увек с тобом
твоји најмилији

(22/279857)

13. јула, у 9.30, одр-

жаћемо шестомесеч-

ни помен на Католи-

чом гробљу

СИНИШИ

ВРАЊКОВИЋУ

Недостајеш ми, оста-

ју сећања на твоју до-

броту, љубав, несе-

бично поштовање ко-

је си ми пружио.

Твоја ЈАГА

(23/2708963)

13. јула, у 9.30, одр-

жаћемо шестомесеч-

ни помен на Като-

личком гробљу

СИНИШИ

ВРАЊКОВИЋУ

Тугу у нашим срцима

носимо заувек, јер си

ти део нас.

Мајка МАРА, сестра

СНЕЖАНА и зет

БРАНИСЛАВ

са децом

(24/2708963)

МИЛОСАВ

МАРТАЧИЋ
1999–2019.

Увек и заувек у на-

шим срцима.

Супруга, син, снаха,

ћерка и унуци
(25/279868)

У суботу, 13. јула 2019, у 11 сати, дајемо годи-

шњи помен нашем вољеном

ДМИТРУ ВУЈАНИЋУ

Увек ћемо те волети и памтити.

Твоји: НЕНА и МИЛЕ са породицом

(26/270872)

РАДОСЛАВ

ЧЕХ
Драги Раде..,
већ шест месеци посто-
јиш у свакој сузи која
падне и у сваком трену
који без тебе неиздржи-
во боли...
Заувек ћеш живети у ср-
цима твојих најмилијих

(28/279807)

Навршава се десет го-
дина од смрти

ПРЕДРАГА

ЈОЦИЋА
2009–2019.

Остаје нам туга и сећа-
ње на тебе.

Тетка ЗОРИЦА
са породицом

(37/279909)

Деветогодишњи помен

БРАНКО

АЏАИП АЏО
2010–2019.

Време пролази, а бол за
тобом остаје. Никада те
нећемо заборавити.

Тата РАДОВАН, мама
РУЖИЦА, брат ЗОРАН

са породицом и деда
БРАНКО
(39/279920)

10. јула навршава се че-
трдесет тужних дана од
смрти нашег драгог

МИХАЈЛА

ЈОВАНОВА

МИШЕ
1947–2019.

С љубављу и поштова-
њем чуваћемо успомену
на тебе.

Твоји најмилији: 
супруга ГЕРДА са

децом АЛЕКСАНДРОМ
и ОЛИВЕРОМ са

породицама ЈОВАНОВ,
ПАРИЗОВ и ДРАЖИЋ

(43/279133)

Поштованом

УРОШУ

КОСТИЋУ
13. јула, у 10 сати, на
Православном гробљу у
Старчеву, даваћемо че-
трдесетодневни помен.

Син ЗОРАН са
породицом и ћерка

ВЕСНА са породицом
(51/279961)

Двогодишњи помен нашој драгој

ГОРДАНИ ВЛАЈИЋ

С тугом и поносом чувамо те од заборава.

Син МИЋА и ћерка БРАНКА са породицама
(52/279963)

Девет година није са

нама

БРАНКО

АЏАИП

Успомену на њега чувају

ујак ДРАГАН, ујна ЦВЕ-

ТА, сестра ДРАГАНА,

брат ВЛАДА с породи-

цом и баба МАРА
(61/4822)

Седам тужних година без вољених родитеља

ЈОВИЦА МАРИЈА

ЕРДЕЉАН ЕРДЕЉАН
4. III 1933 – 6. VII 2012. 16. V 1939 – 20. II 2013.

Недостају ваши загрљаји, ваша љубав и пажња и

доброта, ваши савети.

У сећању вас носимо и волимо.

Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО и бројни пријатељи
(42/279925)

21. јула 2019. навршава
се најтужнија година от-
како ниси са нама

ЉИЉАНА

НОВКОВИЋ
21. VI 1936 – 21. VII 2018.

Бол за тобом не пролази,
пуно те волим и фалиш ми.

Твоја ћерка ЈАСМИНА
са породицом

(58/279996)

СИНИША ВРАЊКОВИЋ
1964–2019.

Прошло је шест месеци откада си нас изненада напу-
стио, а бол и чежња за тобом је вечна.

Мајка МАРА и сестра СНЕЖАНА
(64/280013)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

УГЉЕШИН
14. VII 2012 – 14. VII 2019.

Недостајеш... с година-
ма све више и више! Не-
достајеш!
Заувек у сећању породи-
ца УГЉЕШИН и БУКУР

(71/280033)

Вољени наш, двадесет осам година откада те нема...

А ни нас..

НЕНАД РОГИЋ
18. VII 1991 – 2019.

Помен ће се одржати 18. јула 2019, на Новом гробљу, у 12 сати.

Позивамо све који су га волели и памте.
НАДА, МИЛОРАД и ПРЕДРАГ

(89/280087)
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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Један београдски мост састав-
ни је део живота сваког жите-
ља нашег града. Али грешите
ако мислите да је у питању
„Панчевац”. Заправо, делимич-
но грешите: јесте то онај мост
преко Дунава, али не зове се
тако. Током градње и првих го-
дина постојања носио је име
„Мост краља Петра II Карађор-
ђевића”, а после рата званич-
ни назив био му је „Мост Цр-
вене армије”. Е, сад, ово друго
име никада званично није ме-
њано, па се формално и данас
тако зове!

Панчевачки мост градила су
немачка предузећа на рачун
одштете из Првог светског ра-
та и то је био први прави мост
преко Дунава. Свечано га је
1935. отворио кнез-намесник
Павле Карађорђевић. Одмах
затим преко моста је прешао и
први воз.

После напада на Југослави-
ју 1941. године, у настојању
да успори немачко напредо-
вање, команда југословенске
војске минирала га је у ноћи
између 10. и 11. априла, као и
једина два моста на Сави, али
су га Немци поправили и ко-
ристили све док га савезници
нису озбиљно оштетили у бом-
бардовањима 16. априла и 3.
септембра 1944. године. До-
крајчили су га, ипак, Немци,
приликом повлачења у окто-
бру 1944. године – дигли су у
ваздух шест од седам стубова
на којима је почивала
конструкција.

Године 1945. за поправку мо-
ста формирано је посебно пред-
узеће совјетске Црвене армије,
коме је придодат већи број до-
маћих стручњака и радника.
На физичким пословима били
су ангажовани немачки ратни
заробљеници, а услови рада би-
ли су такви да је бар један Не-
мац сваког дана извршавао са-
моубиство. „Узме врећу цемен-
та у наручје, викне: ’Хајл Хи-
тлер!’ и скочи с моста у Ду-
нав”, бележи један хроничар.

Радило се упоредо више по-
слова, па је мост завршен за
тринаест месеци – пуштен је у
саобраћај 29. новембра 1946.
године. Траку је пресекао Јо-

сип Броз Тито, а преко моста је
прешао први воз, као једанаест
година раније, приликом пр-
вог свечаног отварања. Тада је
назван „Мост Црвене армије”.

За овај период историје мо-
ста везана је једна мрачна при-
ча. У својој књизи „Између ср-
па и чекића 2” историчар Ср-
ђан Цветковић пише:

„Између 5–20. октобра 1951,
одржан је судски процес у Бе-
ограду – тзв. ’процес четрнае-
сторици’, који су оптужени за
шпијунажу у корист НКВД (ру-
ска обавештајна служба –
прим. нов.). Суђење је одржа-
но у згради Ватрогасне коман-
де, пред Већем Окружног су-
да у Београду. Било је јавно,

тако да је велику салу испу-
њавало мноштво разнолике пу-
блике, домаћих и страних но-
винара. Штампа је о томе пи-
сала преко целих страница, из
дана у дан. Првооптужени је
био Бранко Путник, инжењер
у војном одељењу главне ди-
рекције железница, за време
рата у заробљеништву, иначе
члан КПЈ. Као пројектант ра-
дио је на изградњи Панчевач-
ког моста, у групи руског ма-
јора Сиљина, једног од мно-
гих који су тада помагали об-
нову земље. Другооптужени и
главни саучесник био је Не-
дељко Турудић, такође инже-
њер у Војном одељењу Мини-
старства железница. Обојица
су на суду одмах признала кри-
вицу из оптужнице која их је
теретила за шпијунажу и при-
премање саботажа на пругама
уз незнатне корекције. Јавни
тужилац је тражио најстрожу
казну, јер како каже ’наши на-
роди су одувек гајили презир
према шпијунима као најод-
вратнијим преступницима’.
Пресудом коју је Окружни суд
изрекао 23. октобра 1951,
Бранко Путник је осуђен на
смрт стрељањем (касније пре-

иначена у максималну времен-
ску казну), а Турудић на 20
година робије. Осталих 12 ли-
ца уплетених у антидржавну
заверу ’по налогу совјетске оба-
вештајне службе’ осуђено је на
временске казне од 7 до 18 го-
дина. Касније, током 1953, док
су окривљени служили казну
у Билећи мирећи се са судби-
ном, специјална комисија ко-
ја је преиспитивала цео слу-
чај утврдила је да су невини а
процес монтиран па су пуште-
ни на слободу док су виновни-
ци наводно кажњени”.

Драгослав Михаиловић је у
својој другој књизи „Голог ото-
ка” писао о овом случају. У ле-
то 1995. године Бранко Пут-
ник присуствовао је промоци-
ји овог дела, а неколико месе-
ци касније је умро...

Панчевачки мост последњи
пут је озбиљно реконструисан
1965. године и од тада се чека
нова обнова...

Иначе, треба забележити и
да је једини наш мост преко
Дунава који није срушен то-
ком НАТО бомбардовања –
Панчевачки мост! Или, званич-
но, „Мост Црвене армије”.

Р. Т.

ОВО СЕ НЕ УЧИ У ШКОЛИ

МРАЧНА ТАЈНА ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА

Ма ла сле па ули ца на Ко те жу
1, ко ја се ули ва у Ру жи ну, но си
име Дел фе Ива нић.

Дел фа је ро ђе на у Под го ри -
ци 1881. го ди не. Њен отац
Иван Му сић (1848–1888), срп -
ски ка то лич ки све ште ник, био
је је дан од нај и стак ну ти јих во -
ђа устан ка про тив Ту ра ка у
Хер це го ви ни. У Ср би ји се за -
по слио као ви ши чи нов ник у
по шти и при мио пра во слав ну
ве ру.

Дел фа је с пет го ди на оста ла
без мај ке, а са се дам и без оца.
Усво ји ли су је Ми ха и ло Бо ги -
ће вић и Ка та ри на Кон стан ти -
но вић, бли ска ро ђа ка, ве ли ка
љу бав и не су ђе на дру га же на
Ми ха и ла Обре но ви ћа.

Сту ди ра ла је хе ми ју у Же -
не ви, али се по сле две го ди не
вра ти ла због по о чи мо ве смр -
ти. За по сли ла се као на став -
ни ца у Ско пљу 1900. го ди не и
ту упо зна ла и Ива на Ива ни ћа,
књи жев ни ка, срп ског ви це кон -
зу ла у том гра ду и по зна тог
на ци о нал ног и кул тур ног рад -
ни ка. Го ди ну да на доц ни је су
се вен ча ли и она је на пу сти ла
по сао у шко ли. Увек уз му жа,
због ње го вог по сла че сто је ме -
ња ла ме ста ста но ва ња, па је
та ко жи ве ла у Ско пљу, Ца ри -
гра ду, Бу дим пе шти, Ри је ци,
Тр сту, Франк фур ту на Мај ни...
Ка ко у бра ку ни су има ли де -
це, Дел фа је пре у зе ла бри гу о
Ива но вој ћер ки из пр вог бра -
ка Иван ки.

Бо ра ве ћи с му жем у Ско пљу
и Ца ри гра ду, Дел фа Ива нић се
де таљ но упо зна ла са жи во том
и пат ња ма срп ског на ро да ко -
ји је жи вео у Осман ском цар -
ству. Во ђе на же љом да им по -
мог не, за јед но с про сла вље ном
сли кар ком На де ждом Пе тро -
вић, Дел фа је у ле то 1903. осно -
ва ла ху ма ни тар но дру штво Ко -
ло срп ских се ста ра. Име дру -
штва су сми сли ли и пра ви ла
на пи са ли Бра ни слав Ну шић и
Иван Ива нић. На осни вач кој
скуп шти ни у „Ко лар цу” би ло
је 3.000 же на, ко је су, уз гред
ре че но, пре Ен гле ски ња тра -
жи ле пра во гла са...

На ред не че ти ри де це ни је жи -
во та Дел фе Ива нић про те кле

су у до бро твор ном ра ду, а спи -
сак ње них по стиг ну ћа је им -
пре си ван. Го ди не 1913. осни ва
бол ни цу за ра ње ни ке из Бал -
кан ског ра та у ал бан ском Ље -
шу, а за тим од ла зи у Драч, где,
бри ну ћи о нај те жим бо ле сни -
ци ма, до би ја ти фус... По чет -
ком ра та 1914. она с ле ди Пе -
џет фор ми ра бол ни цу у Ско -
пљу, из ко је се 1915. по вла чи
по след ња, с вој ском и на ро -
дом, до ал бан ске оба ле. У Ита -
ли ји са зна је да срп ски за ро -
бље ни ци у Не мач кој и Ау стро -
у гар ској уми ру ма сов но од гла -
ди, па ор га ни зу је срп ске же не
у Па ри зу, Же не ви и Ни ци и
успе шно на го ва ра фран цу ску
вла ду да ша ље па ке те с хра -

ном, ко ји су спа сли не ко ли ко
хи ља да жи во та...

Пред сед ни ца Ко ла по ста ла
је 1940. го ди не, а на по чет ку
Дру гог свет ског ра та то дру -
штво пру жа пр во уто чи ште
из бе гли ца ма из НДХ и Сло -
ве ни је... По што је од би ла њи -
хо ву по ну ду за са рад њу, Нем -
ци су у је сен 1942. за бра ни ли
рад Ко ла срп ских се ста ра, а
њу ухап си ли и кра ће вре ме
др жа ли у за тво ру. По из ла ску
на сло бо ду укљу чу је се у ак -
тив ну по др шку Дра жи Ми ха -
и ло ви ћу. У зи му 1944. Нем ци
је опет на крат ко хап се, овог
пу та у гру пи при ста ли ца рав -
но го ра ца.

Пар ти за не је са че ка ла у Бе -
о гра ду и ухап ше на је тре ћи пут,
са да као „не при ја тељ ко му ни -
зма”. На ин си сти ра ње не ких
пред рат них по ли ти ча ра ко ји су
при шли уз но ву власт, осло бо -
ђе на је бр зо, а Ко ло срп ских
се ста ра је уки ну то.

Кад је у ју ну 1946. по че ло
су ђе ње Дра жи Ми ха и ло ви ћу,
Дел фа Ива нић се ја ви ла за све -
до ка од бра не! А кад је Дра жи
из ре че на смрт на пре су да, пи -
са ла  је Пре зи ди ју му На род не
скуп шти не ФНРЈ и по ну ди ла
свој жи вот у за ме ну за ње гов.
Ухап ше на је та да и че твр ти
пут! По сле то га ни је уче ство -
ва ла у јав ном жи во ту.

Умр ла је у Бе о гра ду 1972.
го ди не, оста вив ши за со бом
књи гу „Успо ме не”.

ПАН ЧЕ ВАЧ КА УЛИ ЦА НО СИ ИМЕ ПО ЊОЈ

Ну ди ла ко му ни сти ма да је стре ља ју уме сто Дра же

Око Ви шњич ког бр да ла ђа је
скре та ла на се ве ро и сток, ка ле -
вој оба ли ду нав ској. Пред на ма
је пу кла не пре глед на рав ни ца
–  јед но ли ки Рав ни Ба нат. Ба -
нат нам је до бро по знат с ви си -
не бе о град ске, а на ро чи то про -
лет њих да на, по сле ју го ви не или
ду го трај них ки ша, кад га свег
по кри је во да до кле се оком до -
гле да ти мо же, те нас ова грд на
ма са во де под се ћа на оно мо ре,
ко је се не гда, у не за пам ће на
вре ме на, та ла са ло у овим кра -
је ви ма. Ко ли ко ли је пу та из не -
над но и на гло на и ла зи ла ова -
ква по пла ва у рав не кра је ве ба -
нат ске, про ва љу ју ћи на си пе, са -
ти ру ћи усе ве и за му ку људ ску,
и на го не ћи ста нов ни ке по је ди -
них ме ста да на пу шта ју ку ће и
сто ку, да бег ством са мо жи вот
спа са ва ју! Не у те шна је то сли -
ка, ко ја соп стве ни ке ба нат ске
до во ди у оча јан по ло жај, а др -
жа ву до ве ли ких жр та ва!

Не да ле ко од оба ле, на ушћу
Та ми ша, на ла зи се Пан че во.

Код Пан че ва је од срп ске ба -
нат ске оба ле грд на ши ри на, на
ко јој се на хо ди не ко ли ко ве -
ћих и ма њих остр ва. ме ђу ко -
ји ма су нај ве ћа: Ча кљан, уз на -
шу оба лу, и Сте фа нац, на сре -
ди ни ду нав ског ко ри та. Сва су
та остр ва ау стро-угар ска.

Још из да љи не, од са мог Бе -
о гра да, ви де се ви со ки тор ње -
ви пан че вач ких цр ка ва, оба сја -
ни зра ци ма сун ча ним.

Пан че во је за пет ки ло ме та -
ра уда ље но од оба ле ду нав ске.
То је ве ли ко и жи во тр го вач ко
ме сто, на ро чи то с хра ном, сто -
ком и др ви ма, а до ста је ја ко
раз ви је но и сви лар ство. Тр го -
ви на са Ср би јом и Бал кан ским
По лу о стр вом знат на му је. Бро -
ји око 18.000 ста нов ни ка, ме -
ђу ко ји ма је ве ћи на Ср ба, а
оста ло су нај ви ше Нем ци. С
то га се још и да нас мо же ре ћи,
да је Пан че во срп ско ме сто.

Пан че во има срп ску тр го вач -
ку и ви шу де во јач ку шко лу, не -
мач ку ре ал ку и ма џар ску гим -
на зи ју. Има три цр кве: две срп -
ске, пра во слав не и јед ну ка то -
лич ку; а сем то га и Ми но ри -
тан ски ма на стир.

Но ва срп ска цр ква, ра ђе на
по пла ну на шег ар хи тек та Ивач -
ко ви ћа, вр ло је ле па и на ла зи

се у гор њем — срп ском кра ју
ва ро ши.

Зе ле ни ри пањ ски ка мен и
цр ве ни до њо ми ла но вач ки мер -
мер да ју јој жи во пи сан из глед.
Ср би Пан чев ци не по жа ли ше
жр та ва да им цр ква бу де ле па
и углед на, она ко, као што се и
на век од ли ко ва ху сво јим на -
ци о нал ним и па три от ским осе -
ћа ји ма. За вре ме срп ских уста -
на ка Пан чев ци су и сво јим сим -
па ти ја ма и ма те ри јал ном по -
мо ћу по ма га ли уста ни ке. Срп -
ска цр кве на оп шти на по ди гла
је див ну са лу, у ко јој је из ло -
жи ла сли ке сво јих до бро тво ра.
А ко ме од нас ни је по зна то, да
Пан чев ци има ју нај бо љу пе вач -
ку дру жи ну у Срп ству?

Да на по ме не мо нај зад, да Пан -
че во као и Бе о град, има ве ли ку
„Вај фер то ву” пи ва ру. Оно је по -
стој би на на шег ува же ног гра ђа -
ни на и па три о те, Ђу ре Вај фер -
та, на шег нај ве ћег ин ду стри јал -
ца и гу вер не ра На род не Бан ке.

Да спо ме не мо и при ват ни
му зеј Вај фер тов у Пан че ву, у
ко ме има до ста ва жних ста ри -
на, на ђе них у Ср би ји око Ко -
сто ца, Ку ли ча, Сме де ре ва и
дру гих ме ста, и ко ји се на ро -
чи то од ли ку је дра го це ном збир -
ком ста рог срп ског нов ца.

За вре ме Вој нич ке Гра ни це
бе ше Пан че во ва жно гра ни чар -
ско ме сто у срп ском Ба на ту, а
да нас је ау то ном на оп шти на
То рон тал не жу па ни је угар ске.

Пан че во има за ни мљи ву
исто ри ју, на ро чи то из до ба ових
ве ли ких ра то ва, ко ји се во ди -
ше око Бе о гра да из ме ђу Не ма -
ца и Ту ра ка. Код Пан че ва је
принц Ев ђе ни је Са вој ски пре -
шао с вој ском пре ко Ду на ва на
Ви шњи цу. Код Пан че ва је ау -
стри ски фелд мар шал граф Ва -
лис 1739. имао бор бу с Тур ци -
ма. А го ди не 1788. кад га Ау -
стри јан ци мо ра до ше на пу сти -
ти, спа ли ли су га. За вре ме угар -
ске ре во лу ци је 1848. г., кад су
ау стри ски Ср би уста ли на оруж -
је да бра не сво ју на род ност од
на сил ног по ма џа ри ва ња, на
Пан че ву се на ро чи то про сла -
вио вој во да срп ски Сте ван Пе -
тро вић-Кни ћа нин, где је 20. де -
цем бра по ра зио Ма џа ре. За ту
по бе ду до био је од ца ра Фра ње
Јо си фа ор ден Ма ри је Те ре зи је,
ко ји му је — оде ве ном у на род -
ном, шу ма диј ском ру ху — при -
ка чио на пр са пред ли цем ца -
ре вим Бан Је ла чић; а од срп -
ске вла де од ли ко ван је ти ту -
лом „вој во де” као нај ве ћим до -
сто јан ством, ко је је та да са мо
То ма Ву чић Пе ри шић имао.

(Из књи ге 
Сре те на Ј. Стој ко ви ћа 

„На ле пом срп ском Ду на ву,
од Бе о гра да до Ра ду јев ца”,

штам па не 1893. го ди не)

Панчевачки мост
последњи пут је
озбиљно
реконструисан 1965.
године и од тада се
чека нова обнова...

А коме од нас није
познато да Панчевци
имају најбољу
певачку дружину 
у Српству?

ИЗ СТА РИХ КЊИ ГА

Пан че во го ди не 1893.
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Брестовчанка
Млада кујица, која нема баш
срећну судбину, пронађена је
на улицама једног од панчевач-
ких села, након чега је вакци-
нисана, стерилисана и очишће-
на од паразита.

Она је умиљата и мирољуби-
ва, али због њеног безопасног
лајања на поједине људе комшилук жели да је се отараси.

Ако неко жели да усрећи овог веселог и разиграног пса,
треба да се јави на број 063/175-65-32.

Шест њушкица
Ови штенци, заједно с мајком, спа-
сени су тако што су склоњени из
опасног окружења код окретнице
београдског аутобуса 108, надомак
Панчева.

У питању су два мужјака и четири
женке, стари око два и по месеца,
који се тренутно налазе у Панчеву.

Очекује се да се јаве пунолетни и
одговорни љубитељи животиња ко-
ји имају услове за удомљавање, а
све информације могу добити на
контакт-телефон 064/506-18-77.

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.

Ушо на пи јац из Змај Јо ви не,
16.30 је са ти, кре но до тра фи -
ке по ду ван. Узмем нов ча ник,
спу стим тор бу на фри жи дер за
сла до лед, окре нем им ле ђа на
де сет се кун ди, пла тим пљу ге,
вра тим по глед ка тор би, а ње –
не ма! Не ко ме опљач као! Уне -
зве ре но се окре ћем око се бе,
пи там про да ва чи цу је л’ не што
ви де ла, она не сме да ме по -
гле да у очи. А-ух!

Кре нем низ глав ну пи јач ну
штраф ту, шмек нем ка пр вом
би феу с ле ве стра не, а та мо...
Мој дру гар Ђа ни се ва ља од
сме ха. Др жи мо ју тор бу ис под
ми шке. Јан пи. Бо ли га уво што
ме је исе ко. Ред је да се окре не
ту ра за „про на ђе ну” тор бу. У
са мом би феу ни ког сем Ђа ни -
ја, га зда Ба не та Ескор та и не -
ког ли ка ко ји но си цви ке у по -
лу мра ку. Упо зна ју нас: он је
Ба ста, глав ни ша нер и ве ле тр -
го вац у Ју жно ба нат ском окру -
гу, а ја, ка ко ре че Ђа ни, нај ја че
и нај леп ше лу пам по та ста ту -
ри ком пју те ра у Пањ гра ду. Це -
ре ка мо се.

Ба ста ку ка Ђа ни ју да му уте -
ру ју дуг ко ји ни је на пра вио.
Ђа ни ће ту ствар од ма’ да ре -
ши: од ла зе у не по зна том прав -
цу. Оста ли Ба не и ја за шан -
ком. Ћа ска мо. У би феу „Старт”.

– Што си та ко на зво ка фа -
ну? – пи там га.

Ка же:
– За то што се ов де сва ко ју -

тро стар ту је, а по по тре би и ре -
стар ту је.

– Кол ’ко ду го си ов де? – до -
са дан сам.

– Че тр на е ста ми го ди на, от -
кад је про пао „Раз вој и ин же -
ње ринг”, мо ја бив ша фир ма.
За ми сли кол ’ко је про фи ла љу -
ди про шло кроз овај ло кал од
де сет ква дра та. Ша ла и ше га
углав ном. У се дам ују тро сам
ту, стал ни го сти ме већ че ка ју.
Љу ди нај че шће ства ра ју при ја -
тељ ства, не ки и не при ја тељ ства,
али то је са став ни део ка фан -
ског жи во та. Кад ово ра диш,
мо раш ма ло да бу деш и пси хо -

лог, друк чи, што би ре кла бра -
ћа Ро ми, па их по ми риш, а он -
да су че сто и бо љи не го што су
би ли. До ста се и по сло ва на ђе
ов де кроз раз ме ну ин фор ма ци -
ја, 365 да на. Ра ди мо јед ни за
дру ге. И па зи мо се ме ђу соб но.
Ма ње се пи је не го ра ни је, стро -
ги су по сло дав ци... За то ми на -
и ђу опу ште ни стран ци, во ле до -
ма ћу, а на од мо ру су – при ча
Ба не и он да опи су је свој ло кал:
два сто ла у ба шти, шанк од ме -
тар и по (уз нај по зна ти ју ри -
му), све у све му шест кон зум -
них ме ста плус че ти ри ста ја ћа,
до 74 ки ле по осо би.

Про стор је су жен, па ко да
су сви за истим сто лом.

– Ра зни смо. По што су и „Зве -
зда” и „Пар ти зан” јав но-ко му -
нал ни клу бо ви, не ма ве зе ко за
ко га на ви ја, сви смо ту. До ла зе
ми и су гра ђа ни из окол них се -
ла, ку ли на ри, раз ме њу је мо ис -
ку ства. Еј, ево гост, до нео си
ми сре ћу – оде га зда да од не се
пи во.

Свра ћа ју му дру га ри са екс -
по сла ко ји су ра ди ли у Ли би ји,
Ал жи ру, Ира ку... Пен зи о не ри.

– На и ђе и не ки по зна ник, па
ка же: јао, Ба не, ма ли ти ло кал.
Је сте ма ли, али су ве ли ки го -
сти, а ако на ста виш да до ла -
зиш, би ћеш и ти ве ли ки. Углав -
ном се до бро зе за мо. Ни кад не
си пам до цр те, јер ми се не ис -
пла ти, али се ско ро сви сла жу.
Пре икс го ди на, док је још „Ју -
тјуб” био сла бо по знат, на ба -
вим „блу тут” ку ти ју. Ка ко до ђе
не ко ко не ви си код ме не, ови
мо ји стал ни на пра ве штос: ка -
жу му да пре ко ми кро фо на у

„блу тут” ку ти ју ка же му зич ку
же љу, не ко дру ги у ба шти на ђе
ствар на „’тју бу”, пу сти је, а овај
се чу ди. Кра ји шни ци на ру че
не ку пе сму за ко ју ни ко ни кад
ни је чуо, ми је пре ко нај бо ље
гру пе на све ту „од сви ра мо”, ови
кле че, де ру се, па пр ште ту ре...
Ево, сад тра же ови на по љу –
иза шо га зда да по слу жи.

Про па ли у цен тру гра да
„Спорт”, „Ср би ја”, „Сне шка”
„Про све та рац”... Култ не ка фане.

– Ре ши ли смо ствар – ка же
Ђа ни. – Дај, га зда, ту ру.

Ба не ми уз осмех до ба ци:

– Ни је се све пре се ли ло, да -
ле ко од то га, али до шла је та
кли јен те ла код нас у пи јач не
ло ка ле, ми слим, у оне у ко ји -
ма се пи је. А су бо том... Ка ко
не ко уђе, та ко му зво ни те ле -
фон, тра жи га су пру га. Она

дође. Он мо ра да иде. На рав -
но, до ла зе и да ме, дру га ри це,
па има и обр ну тих при ча, он
ју ри њу. Да не по ве ру јеш! Род -
на рав но прав ност. Елем, ов де
је днев на ва ри јан та. Зи ми се
ра ди до три-че ти ри, ле ти до
осам. Ују тро сви до ла зе тре -
зни. Ско ро сви. До бро је да сам
сам свој га зда, не бих из др жао
да пла ћам не ко га за шан ком;
са мо хра на сам мај ка, имам две
див не ћер ке ти неј џер ке.

Помажу и оне, ку пу ју ро бу,
пла ћа ју ра чу не, опе ру су до ве
– хва ли де цу Ба не у мо мен ту
кад је ушо друг полица јац.

Стао с на ма за шанк. На ру -
чио се би, на рав но, ка фу и ки -
се лу. И на ма. Во ли с на ро дом.
И на род с по ли ци јом. Пи там
га је л’ вла да ред и мир на пи -
ја ци. Ка же да га је до са да би -
ло, јер је „диг ну та” гру па џе па -
ро ша ле жа ла у По жа рев цу, али
су пу ште ни пре не ки дан, па
ће сви би ти на по ја ча ном опре -
зу. Ба не се на до ве зу је:

– Нај ак тив ни ји су кад су пен -
зи је. Дан ра ни је увек има ју
управ ни од бор, ти пу ју... Ра де у
гру па ма. Се ци ке се. Пи ја ца је
по кри ве на ка ме ра ма сла бог ква -
ли те та, тре ба ви део-над зор по -
ја ча ти. А ове не пу шта ти уну -
тар огра де! Ни су они је ди ни
про блем. Про да ју ли ко ви ро бу
не по зна тог по ре кла, ко оно кад
ис пад не то на жи та с ка ми о на
па га по је ду врап ци. Има и кло -
ша ра и гре ба то ра. Али у „Стар -
ту” се ни кад ни је де си ло да не -
што не ста не. При пи том чо ве -
ку ис пад ну па ре из џе па и оде,
не ко од го сти ју ви ди, па ми их
да, су тра онај до ђе, ја му вра -
тим. Де си се да оста ве ке се с
ме сом и ба ка лу ком, вра те се
по њих кад се отре зне. Он да
се, срећ ни што су их на шли,
на пи ју.

Пла ћа ју се, ка же Ба не, не -
по треб ни ра чу ни: за де ра ти за -
ци ју, хи ги је ну, не ка кву му зи -
ку, што му се по себ но не сви ђа
јер сви ње го ви го сти зна ју да
пе ва ју. Хо ће да ис при ча и ово:

– Мно ги се жа ле да не ма ју
по сла због „Авив пар ка”: има
пар кинг, ра ди до де сет уве че,
са вр ше но чи сто. По гле дај ову
пи ја цу! Ви ди штраф ту, глав ну
ули цу. Што је не огра де, за -
кљу ча ју део где су те зге, да
мо же мо и ми да ра ди мо до
де сет. Мо жда не ко ’оће де те ту
да ку пи би цикл уве че; ту су и
ме са ре, пе ка ре, се конд хенд,
ме њач ни ца... По ста ви те јед ну
че сму! По пло чај те штраф ту!
Си гур но би до ла зи ли љу ди.
При мио бих ко но ба ра, ра ди ла
би ка фа на у две сме не. У свим
гра до ви ма све та ди ка је ле па
пи ја ца. Ви ди на шу. Ни је кри -
во „Зе ле ни ло”, мо ра град да
уло жи. И да пи та пре то га гра -
ђа не. Хај де да по бе ди мо
„Авив”! Ка зо ми друг из Ау -
стри је не дав но кад је био да је
пи ја ца из гу би ла ду шу.

Утом се Ђа ни и Ба ста, на -
сме ја ни и на сви ра ни, по ја ви -
ше, по сле сат вре ме на оправ -
да ног од су ства, на вра ти ма.

– То је онај ре старт што сам
ти по ми њо...

С. Трај ко вић

Таџикистанац и Монголац у ниском „Старту”

Зеленило, Софија Лорен и публика

БИ ФЕИ, ДУ ША ПИ ЈА ЦЕ, И ТО У ЊЕ НОМ СР ЦУ

РЕ СТАРТ: ФИ НА КЛИ ЈЕН ТЕ ЛА, РОД НО РАВ НО ПРАВ НА

„Боље Мерилинка него Карлеуша”, каже Бане

Панчевачке фавеле



У не де љу, 7. ју ла, че тр де сет
пе ти пут је одр жа но тра ди -
ци о нал но атлет ско над ме та -
ње под на зи вом „Тр ка око
Ава ле”, ко ју ор га ни зу је АК Ве -
те ран из Бе о гра да.

Пан че вач ка Па но ни ја се на
том так ми че њу пред ста ви ла
са че тр на ест атле ти ча ра, ко -
ји су ус пе ли да осво је че ти ри
од лич ја.

У ка те го ри ји атлет ских
шко ла и пи о ни ра пан че вач ка
де ца су тр ча ла с ри ва ли ма и
по го ди ну да на ста ри ји ма, та -
ко да су на дис тан ца ма од
500 до 1.000 м ове пла нин ске
тр ке ве ћи ном би ла пла си ра -
на од пе тог до де се тог ме ста.

Пр ву злат ну ме да љу Па но -
ни ји је до нео Зан ди Штр каљ,
ко ји је по бе дио у тр ци млађих
пи о ни ра на 1.000 м, а од мах

за тим у кон ку рен ци ји мла -
ђих и ста ри јих ју ни ор ки Ми -
ља Осто јин је осво ји ла сре бр -
но од лич је у тр ци на 2.000 м.
На кра ју су у ка те го ри ји мла -
ђих и ста ри јих ју ни о ра по но -
во за бли ста ли Урош Осто јин
са злат ном и Алек сан дар Ду -
гић са сре бр ном ме да љом у
тр ци на 3.000 м.

За па жен на ступ има ли су
и: Но вак Маг да, Пе тар Се -
ку ло вић, Ива на Цу кић, Еми -
ли ја Не дељ ков ски, Вла ди мир
и Ва лен ти на Мир ков, Са ра
Да мја но вић, Лај чи Штр каљ,
Ана Дра го је вић и Је ле на
Грујичић.

Би ло је ово по след ње так -
ми че ње пред лет њу па у зу и
при пре ма за Куп Ср би је, ко -
ји ће би ти одр жан по чет ком
сеп тем бра.

СПОРТ
Петак, 12. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Про зив ка пр во ти ма ца
из вр ше на 8. ју ла

И Ди на мо 1945 и
Же ле зни чар 
с но вим тре не ри ма

Крат ко трај на па у за бр зо је про -
шла, па су фуд бал ски те ре ни у
на шем гра ду по но во ожи ве ли.
У по не де љак, 8. ју ла, оба вље на
је пр ва про зив ка пр во ти ма ца
и у ФК-у Ди на мо 1945 и у ФК-
у Же ле зни чар, ко јом су и зва -
нич но по че ле при пре ме за но -
во пр вен ство. Оно што је по -
себ но за ни мљи во је сте чи ње -
ни ца да оба пан че вач ка клу ба
у но ву се зо ну ула зе с но вим
ше фом струч ног шта ба.

Про зив ку фуд ба ле ра Ди на ма
1945 из вр шио је но ви пр ви тре -
нер Дра жен Ду кић, за јед но са
сво јим са рад ни ци ма Ми о дра -
гом Ан ђел ко ви ћем и Не на дом
Ни ко ли ћем. На пр вом тре нин -
гу би ло је при сут но 26 фуд ба -
ле ра, ме ђу ко ји ма и дво ји ца но -
вај ли ја: гол ман Ни ко ла Та сић,
ко ји је до шао из ужич ке Сло бо -
де, и до ско ра шњи играч Зла ти -
бо ра Алек сан дар Сто ја нов ски.

Пр ви чо век „бр зог во за” Го -
ран Ја њо вић, те чла но ви Управ -
ног од бо ра Не над Јо ван че вић,
Алек сан дар Пав ко вић и Зо ран
Ра дој ко вић по здра ви ли су фуд -
ба ле ре и по же ле ли им успе -
шну се зо ну.

– Оче ку је мо да сво јим фуд -
бал ским и људ ским ква ли те -

ФУД БАЛ СКА ДЕШАВАЊА

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ „ВО ЗО ВИ” ПО КРЕ НУ ЛИ МО ТО РЕ
ти ма по стиг не те бо ље ре зул та -
те не го у про шлој се зо ни. Обез -
бе ди ли смо све усло ве за рад
ка ко би сте се што бо ље при -
пре ми ли за но во пр вен ство.
Же лим вам мно го успе ха у ра -
ду и да на кра ју се зо не за јед -
нич ки оства ри мо за цр та ни циљ
– обра тио се мом ци ма пред -
сед ник Ја њо вић.

Спорт ски ди рек тор Ду шан
Бе лић, у до го во ру с тре не ром,
уве ли ко ра ди на до во ђе њу по -
ја ча ња и пра вље њу ти ма ко ји
ће оправ да ти оче ки ва ња љу би -
те ља фуд ба ла у Пан че ву.

– Оче ку је нас рад ка рак те -
ри сти чан за при прем ни пе ри -
од и од вас оче ку јем да мак си -
мал но од ра ди те сво је оба ве зе.
Уго во ре не су кон трол не утак -
ми це, та ко да је на ва ма да
озбиљ но при сту па те тре нин гу
ка ко би смо за јед нич ки оства -
ри ли ре зул та те ко ји се од нас
оче ку ју у но вом пр вен ству –
ре као је пр ви тре нер Ди на ма
1945 Дра жен Ду кић.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 од -
и гра ће се дам кон трол них утак -
ми ца. Пр ву про ве ру ће има ти
18. ју ла са омо љич ком Мла до -
сти, а по том ће се са ста ти с
Рад нич ким (Но ви Бе о град),
Сло гом из По же ге, Рад нич ким
из Обре нов ца, Но вим Па за ром,
ужич ком Сло бо дом и ИМТ-ом.
То ком ових при пре ма „бр зи
воз” ће де сет да на бо ра ви ти и
у Ко сје ри ћу.

Кре ну ла је и пан че вач ка „ди -
зел ка”. Про зив ку пр во ти ма ца

Же ле зни ча ра из вр шио је но ви
шеф струч ног шта ба Ду шан Је -
врић, ко ме ће у ра ду по ма га ти
Мар ко Ан дре јић и Вла ди мир
Ра сто вић.

У по не де љак, 8. ју ла, на СЦ-
у „Мла дост” се оку пи ло 25 мо -
ма ка, ко је су по здра ви ли и чел -
ни ци Же ле зни ча ра Зо ран На -
ун ко вић, Не над Бој ко вић и Пре -
драг Са на дер.

– Из у зет но сам за до во љан што
су се сви игра чи по ја ви ли на
пр вом оку пља њу. До ве ли смо
че ти ри пра ва по ја ча ња, а на -
ред них да на оче ку је мо до ла зак
још не ко ли ко фуд ба ле ра с ко -
ји ма же ли мо да офор ми мо тим
за врх та бе ле. Наш циљ у на -
ред ној се зо ни је сте да на пад не -
мо пр во ме сто, да се пла си ра -
мо у ви ши ранг и да по сле ни за
го ди на Пан че ву по да ри мо пр -
во ли га ша. Же ле зни чар је за слу -
жио да се так ми чи у ја чем ран -
гу, а ми ће мо да ти све од се бе
да та ко и бу де. Клуб је мом ци -
ма обез бе дио до бре усло ве за
рад, а 23. ју ла пу ту је мо и на де -
се то днев не при пре ме на Зла -
ти бор – ре као је пред сед ник
Же ле зни ча ра Зо ран На ун ко вић.

Оно што је на ви ја чи ма по -
пу лар не „ди зел ке” нај ва жни је,
је сте по да так да је ко стур еки -
пе из про шле се зо не остао на
оку пу, као и то да ће но вај ли је
пред ста вља ти истин ска по ја ча -
ња у те шкој бор би за ли дер ско
ме сто.

– Нај ва жни је је то што нам
је по ста вљен ја сан циљ. Да кле,
наш за да так је да до ђе мо до
пр вог ме ста и ви шег ран га. То
је озби љан иза зов и по сао не ће
би ти ни ма ло лак, па за то од
пр вог да на мо ра мо да кре не мо
ка оства ре њу ци ља. Љу ди ко ји
во де Же ле зни чар од лич но су
ор га ни зо ва ли клуб, тач но се
зна ко шта ра ди и то ће би ти
на ша пред ност. Има ће мо до -
вољ но вре ме на да се до бро упо -
зна мо, ком би но ва ће мо тре нин -
ге на на шем те ре ну, оном с ве -
штач ком тра вом и у те ре та ни,
а од и гра ће мо и се дам кон трол -
них утак ми ца. Ја ко ми је ва -
жно да игра чи ужи ва ју на тре -
нин зи ма и да у сва ком мо мен -
ту бу ду по зи тив ни. То је је дан
од пред у сло ва за успех – обра -
тио се игра чи ма на пр вом оку -
пља њу шеф струч ног шта ба Же -
ле зни ча ра Ду шан Је врић.

Пр ву кон трол ну утак ми цу „ди -
зел ка” ће има ти 20. ју ла на Но -
вом Бе о гра ду с Рад нич ким. То -
ком бо рав ка на Зла ти бо ру од и -
гра ће три при ја тељ ска су сре та,
а за 6. ав густ пла ни ра на је про -
ве ра у Ба нат ском Ве ли ком Се -
лу у ме чу с но вим срп ско ли га -
шем Ко за ром. Ге не рал на про ба
пред по че так шам пи о на та би ће
утак ми ца у Вр шцу 10. ав гу ста
про тив исто и ме ног до ма ћи на.

Тр ка за бо до ве у Срп ској ли -
ги „Вој во ди на” стар то ва ће 17.
ав гу ста.

УС ПЕ СИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ КА ЈА КА ША

ОБО ГА ЋЕ НА РИ ЗНИ ЦА МЕ ДА ЉА

УСПЕХ МЛАДОГ ЧЛАНА ШАХ КЛУБА „АЉЕХИН”

АНДРЕЈ ТРЕЋИ У КРАГУЈЕВЦУ

ТР КА ОКО АВА ЛЕ

ПА НО НИ ЈИ ЧЕ ТИ РИ ОД ЛИЧ ЈА

ФИ НА ЛЕ КУ ПА СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

АЛЕК СА ДРУ ГИ, ДЕ ЈАН ПЕ ТИ

КА РА ТЕ АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ТРО ФЕ ЈИ ЗА О БИ ШЛИ ПАН ЧЕ ВО

Про шлог ви кен да у Но вом Са -
ду је одр жа но фи на ле Ку па Ср -
би је у стре ља штву, по А и Б
про гра му, у ко јем су уче ство -
ва ла и два нај у спе шни ја так -
ми ча ра Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813”.

Алек са Ра ко њац је осво јио
сре бр ну ме да љу у кон ку рен -
ци ји де сет нај бо љих ка де та.
Га ђа ју ћи из ва зду шне пу шке,
он је по го дио 582 кру га у тро -
ста ву 3 x 20 ме та ка и та ко по -
ста вио лич ни ре корд. У то ку
ме ча је не ко ли ко пу та био у
вођ ству, а за ко нач ни три јумф
не до ста ја ла су му са мо два
кру га. Од 60 хи та ца имао је
18 де вет ки и 42 цен тра, од ко -
јих су чак 33 би ла уну тра шња,

пре ко 10,2, што се по себ но
оце њу је и еви ден ти ра.

Алек са се за ову ди сци пли -
ну при пре мао у про лет њем кам -
пу ССС-а у Но вом Са ду, а као
нај бо љи пи о нир Ср би је у овој
го ди ни уче ство ва ће и у лет њем
кам пу пер спек тив них стре ла -
ца на Ка ра та шу, ко ји се одр -
жа ва од 22. до 29. ју ла. За јед но
с њим у том кам пу ће бо ра ви -
ти и пи о нир ке СД-а „Пан че во
1813” Те о до ра Кон дић и Ива
Ра ко њац, ко ји ма ро ди те љи,
клуб, али и Стре љач ки са вез
Ср би је по ма жу да у на ред ној
се зо ни бу ду још успе шни је.

Тре нер Си ни ша Вељ ко вић
пре за до во љан је њи хо вим ре -
зул та ти ма, као и за ла га њем на

тре нин зи ма и так ми че њи ма, а
оче ку је да ће на ред на се зо на
би ти још успе шни ја за пан че -
вач ке пи о ни ре, ка де те и мла ђе
ју ни о ре.

У фи на лу Ку па Ср би је у га -
ђа њу из ма ло ка ли бар ске пу -
шке над ме тао се се ни ор Де јан
Пе шић.

Де јан је по но во ус пео да
оправ да сво је ме сто ме ђу шест
нај бо љих ре пре зен та ти ва ца Ср -
би је, и то осва ја њем пе тог ме -
ста у тро ста ву 3 x 40 ме та ка. И
у основ ном ме чу био је пе ти, с
1.159 кру го ва, у овој нај те жој
олим пиј ској ди сци пли ни.

И по ред свих те шко ћа, клуб
ће у на ред ном пе ри о ду Де ја ну
обез бе ди ти уче шће на пр вен -

стви ма Вој во ди не и Ср би је, али
и на ве ли ком ме ђу на род ном
так ми че њу „Гран-при Но вог
Са да”, на ко ји ма је он до са да
ре дов но осва јао ме да ље.

Не дав но су у глав ном гра ду
Бе ло ру си је Мин ску одр жа не
дру ге „Европ ске игре”, на ко -
ји ма је уче ство вао и ка ра ти ста
Сло бо дан Би те вић, као је ди ни
пред став ник на шег гра да.

Ак ту ел ни ви це шам пи он
Евро пе ква ли фи ко вао се за ово
ве ли ко так ми че ње за јед но с

још се дам нај у спе шни јих бо -
ра ца на Ста ром кон ти нен ту у
ка те го ри ји пре ко 84 кг. И пре
по чет ка над ме та ња зна ло се да
ће ме че ви би ти из у зет но те -
шки, па се Бо ба због то га мак -
си мал но при пре мао у свом Ди -
на му с тре не ром Пре дра гом
Сто ја ди но вим.

Ипак, Би те вић се са „Европ -
ских ига ра” вра тио без тро фе -
ја. Већ у пр вом ко лу из гу био је
од Ан ђе ла Кве си ћа из Хр ват -
ске с 2:0, да би по том у на ред -
на два ме ча у гру пи Б ра дио
не ре ше но са ис ку сним Го ги -
том из Гру зи је и с до ма ћим
так ми ча ром, а са мо осва ја ње
пр вог или дру гог ме ста у гру -
пи во ди ло је у по лу фи на ле и
бор бе за ме да ље.

Тро је так ми ча ра Ка ра те клу -
ба Ди на мо бо ра ви ло је од 1. до
8. ју ла у Ума гу, где већ по тра -
ди ци ји Свет ска ка ра те фе де -
ра ци ја ор га ни зу је оку пља ње
најпер спек тив ни јих мла дих
спор ти ста из це лог све та и где
је спро во ђе ње струч ног ра да

по ве ре но нај е ми нент ни јим ка -
ра те струч ња ци ма.

Ве ли ку уло гу у еду ка ци ји
мла дих и овог пу та имао је и
шеф струч ног шта ба КК-а Ди -
на мо Пре драг Сто ја ди нов.

У из у зет но ве ли кој кон ку -
рен ци ји так ми ча ри Ди на ма су
се од лич но бо ри ли, али ни су
до шли до ме да ља. Свој клуб и
град пред ста вља ли су Алек сан -
дар Зде шић, Ја на Кој чић и Дар -
ко Спа сков ски.

На тра ди ци о нал ној „Ви дов -
дан ској ре га ти”, одр жа ној у
За бреж ју на до мак Бе о гра да,
уче ство ва ло је осам так ми ча -
ра ККК-а Пан че во, ко је је
пред во дио тре нер Зо ран Жив -
ко вић.

На уз бур ка ној Са ви 350 так -
ми ча ра из два де се так клу бо -
ва из зе мље и ино стран ства
учи ни ло је све да ово бу де
јед но вр ло за ни мљи во и ква -
ли тет но ка ја ка шко над ме та -
ње. Тр ке су одр жа не на ста за -
ма од 200 и 500 ме та ра, док
су се на ме мо ри јал ном над -
ме та њу „Дра гу тин Ку јун џић”
ка ја ка ши так ми чи ли на дис -
тан ци од 2.000 ме та ра.

Ка ја ка ши с Та ми ша има ли
су за па жен на ступ и овог пу -
та. Иван Кр стић је три јум фо -
вао на 200 м, а нај сјај ни је од -
лич је осво јио је и у дво се ду с
Да ни лом Жив ко ви ћем на
сприн тер ској де о ни ци. Ју -
ниор ски че тве рац ККК-а
Панчево ко ји су чи ни ли Стан -
чев ски, Је лић, Ма та ру га и

Голу бов тре ћи је сти гао на
циљ, а брон за је при па ла и
Да ни лу Жив ко ви ћу у над ме -
та њу се ни о ра на 200 м у К-1.

Alvey

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

И АН ЂЕ ЛИ НА МЕЂУ ОДА БРА НИ МА

У кам пу у Ума гу, где је бо ра ви ло пре ко 3.000 мла дих спор -

ти ста из око 80 зе ма ља из це лог све та, у са ста ву еки пе Ср -

би је би ла је и ка ра тист ки ња Мла до сти Ан ђе ли на Ја ре дић.

У пр вом ко лу Свет ске ли ге мла дих, у ка те го ри ји пре ко 54

кг, она је у пр вом ко лу из гу би ла од ри вал ке из Ита ли је. На

овом так ми че њу са ве те јој је да вао њен тре нер Ти хо мир Ма -

ки тан, ко ји је за до во љан ње ном бор бом.

На великом међународном
кадетском турниру одржаном
недавно у Крагујевцу нашу
државу су представљали до-
маћи клуб Раднички и пан-
чевачки „Аљехин”.

Том приликом је изузетно
талентовани суграђанин сед-
могодишњи Андреј Добри-
чан, играјући с кадетима до
четрнаест година, освојио
треће место у најмлађој

групи, док су прва два места
припала дечацима из чуве-
не шаховске школе Санкт
Петербург.

Поред медаље, Андреј је
награђен и шаховском лите-
ратуром.

Запажени успех имали су
и други такмичари клуба
„Аљехин” и на тај начин
оправдали позив на овај еми-
нентни турнир.
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Кристина Козак,
студенткиња:

     – Положила сам
пријемни испит, па ћу
наредних дана 
тражити посао, 
док не почне 
факултет.

Петар Ракић,
студент:

    – Студирам, али 
лето тренутно проводим
радно и код куће.
Имамо пољопривредно
газдинство, па и ја
помажем.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Масе
Гомила своје делове не воли.

    Јок, добри су само кад су у мноштву.

    Онда су јаки, храбри, грлати...

    Ван масе јединка која често обитава у њој није ништа више

него преплашени делић.

    Није појединац. Са својим ставом.

    Зато брже-боље трчи назад у гомилу.

    Да тако безлична поново постане опасна и деструктивна.

Трагови
Иза луталица по снежним сметовима остају трагови.

    До следећег снега.

    Пошто нешто прође кроз блато, то постаје очигледно. Док се

    неко не сети да утаба пут.

    Вода уме најбоље да сакрије оне што ходају преко ње.

    Иза њих се појављују само концентрични кругови.

    Само накратко.

    Упућени знају куда су пошли и како газе.

    И поред тога и баш зато остављају трагове.

Свуда
Пошто на силу пробијеш баријере, преваром их заобиђеш или 

    имаш кључ – што није свеједно, стигнеш до циља.

    До клупице тик до воде.

    Или најтананије мисли што ти развлачи лице у осмех.

    И до прозора душе која те привлачи.

    Можеш свуда где хоћеш.

    Зато је важно кључарско знање.

Драгана
Радованчев,
студенткиња:

     – Уписала сам се 
на студије. Планирам
летовање ускоро, па ћу
започети припреме 
за путовање.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

20. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Виолета, Весна, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Поздрав из Парге – Грчка.
Весна Николић

Велики морски поздрав од КУД-а 
„Станко Пауновић” из Несебара.

Виолета Нађ


