
Град
Градско веће

заседало на 

плус 38

» страна 4

цена 40 динара

Живот у граду
Поврће за зимницу

скупо, али цене 

неће падати

» страна 8

Записи

Јонел Поповић: 

Сликаре треба више

ценити док су живи

» страна 11

Фото-репортажа

Славе у четири насеља

» страна 25

Фудбал

На старту – 

половичан успех

» страна 27

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  23 .  АВГУСТА 2019.Број 4828, година CLI

ПРИНОСПРИНОС

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.

НА ВЕЛИКУ ГОСПОЈИНУ

ЛИТИЈА КРОЗ ПАНЧЕВО
ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ

Ко и зашто 
умире од вируса 
Западног Нила

План прославе,
распоред 

затварања улица
због проласка

црквене поворке
и концерти страна 3

СКУПО, СКУПЉЕ… 1. СЕПТЕМБАР!

ЗА СПРЕМАЊЕ ЂАКА ПРЕД ПОЛАЗАК 
У ШКОЛУ РОДИТЕЉИ ДИЖУ КРЕДИТЕ
Само уџбеници коштају и до 17.000 динара, а где су прибор, па опрема за физичко, разне таксе…

страна 7ТЕ
МА

В
Л

А
С

Н
И

К

О
С

Н
И

В
А

Ч

Ј
О

В
А

Н
 П

А
В

Л
О

В
И

Ћ

У „Хигијени” најзад више
чистача него чиновника 

» страна 2

Град одлучио о 
судбини Поњавице

» страна 5

страна 3

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевачки 
конобари

За добру кафану најважнији 
су добри људи страна 9



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 23. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ДИРЕКТОРА ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Са о бра ћај ни це
као бој на

поља
Као да смо се вра ти ли уна зад:
ста ти сти ке о стра да њи ма у са о -
бра ћа ју по но во су алар мант не и
за стра шу ју ће као пре не ко ли ко
го ди на, а на на шим те ле ви зи ја -
ма се го то во сва ко днев но мо гу
ви де ти сли ке смр ска них и уни -
ште них ау то мо би ла, по ги ну лих
во за ча и ду гих ко ло на за у ста вље -
них во зи ла ко ја че ка ју да про ђу.

Од по чет ка ове го ди не на на -
шим пу те ви ма се до го ди ло
22.000 са о бра ћај них не сре ћа, у
ко ји ма је по ги ну ло 310, а те шко
по вре ђе но 1.800 љу ди. Са мо за
два ме се ца, у ју ну и ју лу, би ло
их је 7.800 и у њи ма је стра да ло
149, а те шко по вре ђе но 800 во -
за ча и пут ни ка у во зи ли ма. Нај -
че шћи узро ци ових уде са би ли
су пре бр за во жња, упра вља ње
во зи лом под деј ством ал ко хо ла
и не ве зи ва ње си гур но сних по -
ја се ва. Нај тра гич ни је је што су
ак те ри ве ли ког бро ја уде са би -
ли мла ди, би ло да су их иза зва -
ли као во за чи, због во жње под
деј ством ал ко хо ла или не до вољ -
ног во зач ког ис ку ства, би ло да
су у њи ма са мо уче ство ва ли.

Шта пред у зе ти да би се си ту -
а ци ја нор ма ли зо ва ла, пи та ње је
на ко је за сад још не ма од го во -
ра. Иа ко у За ко ну о без бед но сти
са о бра ћа ја на пу те ви ма пи ше да
се за во жњу с ви ше од два про -
ми ла ал ко хо ла у кр ви, ко ја се
тре ти ра као на сил нич ка, из ри -
чу ка зне од 120.000 до 140.000
ди на ра, за твор ске ка зне од 30 до
60 да на, 15 ка зне них по е на и де -
вет ме се ци за бра не упра вља ња
мо тор ним во зи лом, са о бра ћај на
по ли ци ја је то ком ју на и ју ла ове
го ди не ка зни ла 410 во за ча ко ји
су во зи ли под деј ством ви ше од
два про ми ла ал ко хо ла.

Не ма сум ње да су ти во за чи
се ли за во лан за не ма ру ју ћи чи -
ње ни цу да је до вољ но да се по -
пи је са мо јед но пи ће (0,75 ли -
та ра пи ва, три де ци ли тра ви на,
0,75 де ци ли та ра ра ки је) па да
кон цен тра ци ја ал ко хо ла у кр ви
до стиг не 0,5 про ми ла и да по -
кре ти по ста ну успо ре ни.

За рад нор ма ли за ци је си ту а -
ци је у са о бра ћа ју тре ба ло би још
ви ше по о штри ти ка зне и још че -
шће не го до са да ор га ни зо ва ти
пре вен тив не кам па ње то ком ко -
јих би се на нај гле да ни јим те -
ле ви зи ја ма при ка зи ва ли спо то -
ви са сли ка ма са о бра ћај них
не сре ћа, ко ли ко год да су дра -
стич ни. Би ло би до бро и ка да
би се још до след ни је не го до са -
да по што ва ле од ред бе по ко ји -
ма мла ди и не ис ку сни во за чи
не сме ју да во зе са ми, без кон -
тро ле ста ри јих, у ка сним ве чер -
њим са ти ма.

Пред у зе ће ку пи ло 330 
кон теј не ра и че ти ри ка ми о на
за од но ше ње ђу бре та

Јав ни то а лет у цен тру гра да
би ће отво рен 1. сеп тем бра,
на кон се дам го ди на

Рад ни ци јав них ко му нал них пред у зе -
ћа „Хи ги је на” и „Зе ле ни ло” за по че ли
су 20. ав гу ста са на ци ју ди вљих де по -
ни ја у гра ду. Пр ва ули ца ко ју ће де -
таљ но очи сти ти би ће Ди ми три ја Ту -
цо ви ћа, на ја вио је Алек сан дар
Сте ва но вић, ди рек тор ЈКП-а „Хи ги је -
на”, на кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној тог да на.

Но ви на ри су би ли вред ни, по ста -
вља ли пи та ња, па је Сте ва но вић ду го
на њих од го ва рао, што је укљу чи ва ло
раз не те ме.

От пад из 30.000 до ма ћин ста ва

За Ули цу Ди ми три ја Ту цо ви ћа ре као
је да је она „јед но од ли ца гра да Пан -
че ва с об зи ром на то да во ди ка из ла -
зу из гра да и се вер ној ин ду стриј ској
зо ни и да њо ме сва ко днев но про ла зи
до ста љу ди ко ји ра де у но вој фа бри -
ци”. До дао је:

– Са да је у та квом ста њу да то оста -
вља ру жну сли ку, па ће мо за то пр во
очи сти ти њу, а он да и оста ла про бле -
ма тич на ме ста на ко ји ма има ди вљих
де по ни ја, по пут угло ва ули ца Др Све -
ти сла ва Ка са пи но ви ћа и Ца ра Ла за -
ра, Ми ло ша Тре бињ ца и 6. ок то бра
код Оп ште бол ни це, код ста ре „Утве”
и код деч јег вр ти ћа „Пе тар Пан”. На
те ри то ри ји це лог Пан че ва, укљу чу ју -
ћи Стар че во и До ло во, нај про бле ма -
тич ни ја нам је си ту а ци ја с пет на ест
ди вљих де по ни ја. Ми их очи сти мо, а
оне се убр зо по но во ство ре на истом
ме сту – из ја вио је ди рек тор ЈКП-а
„Хи ги је на”.

Он је апе ло вао на гра ђа не да не ба -
ца ју от пад та мо где за то ни је ме сто и
да та ко по мог ну „Хи ги је ни”, јер се ди -
вље де по ни је ства ра ју због њи хо вог не -
ма ра. На гла сио је да је то јав но ко му -
нал но пред у зе ће од по чет ка ове
го ди не ку пи ло 330 кон теј не ра, што је
ко шта ло 12 ми ли о на ди на ра, као и че -
ти ри ка ми о на „мер це дес” за од но ше -
ње ђу бре та, и до дао да је то пр ва та -
ква на бав ка у по след њих пет го ди на.

УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ПРИОРИТЕТ
Пише: Михајло Глигорић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Преображенско колце.

У понедељак, 19. августа, у Маргити

Снимио: Милан Шупица

ЛО КАЛ НА ПО РЕ СКА АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА

Једним кли ком до пореског дуга
Стотине случајева
електронских трансакција

Од про шле не де ље пу тем апли ка ци је
„Мо ја ЛПА” (ло кал на по ре ска ад ми -
ни стра ци ја) омо гу ће но је да по ре ски
об ве зни ци мо бил ним те ле фо ном из -
вр ше цен тра ли зо ва ни упит ста ња за
по рез на имо ви ну за те ри то ри ју це ле
Ре пу бли ке Ср би је. Апли ка ци ја „Мо ја
ЛПА” бес плат на је и до ступ на за ан -
др о ид и iOS ко ри сни ке. Ди рек тор
Кан це ла ри је за ИТ и еУ пра ву доц. др
Ми ха и ло Јо ва но вић ка зао је да је ово
„пр ва мо бил на апли ка ци ја ко ју је раз -
ви ла и об ја ви ла Кан це ла ри ја за ин -
фор ма ци о не тех но ло ги је и елек трон -
ску упра ву и пред ста вља још јед ну
ка ри ку у ре а ли за ци ји све о бу хват не ре -
фор ме си сте ма јав не упра ве у ефи ка -
сан сер вис гра ђа на, али и пр ви ко рак
у раз во ју мУ пра ве”.

До дао је:
– На рав но, ов де не ће мо ста ти, план

нам је да апли ка ци ју кон стант но раз -
ви ја мо и уна пре ђу је мо, али и да раз -
ви је мо плат фор му пу тем ко је ће све
услу ге јав не упра ве би ти до ступ не
пре ко мо бил ног те ле фо на.

Ова апли ка ци ја омо гу ћа ва упит ста -
ња за по рез на имо ви ну ко ри шће њем
ко ри снич ког име на и ло зин ке, а зах тев
за њи хо ву до де лу по ре ски об ве зни ци
лич но мо гу под не ти у ло кал ној по ре -
ској ад ми ни стра ци ји. Уко ли ко је ли це
об ве зник у ви ше ло кал них по ре ских ад -
ми ни стра ци ја, на лог је до вољ но отво -
ри ти са мо у јед ној. Пре по ру ка фи зич -
ким ли ци ма при ли ком отва ра ња на ло га
је сте да се обра те ло кал ној по ре ској ад -
ми ни стра ци ји по ме сту пре би ва ли шта,
а прав ним ли ци ма по ме сту се ди шта.

Пу шта њем у рад пор та ла је дин стве -
ног ин фор ма ци о ног си сте ма ло кал не
по ре ске ад ми ни стра ци је (lpa.gov.rs)

гра ђа ни ма, при вре ди и др жа ви омо -
гу ће но је да кли ком до ђу до ин фор -
ма ци ја о из но су свог по ре за на имо -
ви ну и дру гим из вор ним јав ним
при хо ди ма, да под не су при ја ву за
утвр ђи ва ње по ре за на имо ви ну фи зич -
ких и прав них ли ца, као и да из вр ше
елек трон ска пла ћа ња на ста лих оба ве -
за. По год ност елек трон ског под но ше -
ња при ја ве за утвр ђи ва ње по ре за на
имо ви ну на ро чи то зна чи прав ним ли -
ци ма, јер сва ке го ди не она мо ра ју да
по на вља ју овај по сту пак. Та ко ђе, за -
хва љу ју ћи пор та лу ЛПА на ши гра ђа -
ни ко ји жи ве у ино стран ству мо гу на
лак, брз и бес пла тан на чин да про ве -
ре сво је по ре ске оба ве зе и из ми ре их
с би ло ко је тач ке зе маљ ске ку гле.

До са да је овим пу тем при ја ву имо -
ви не из вр ши ло ско ро 55.000 прав них
и 350 фи зич ких ли ца, а би ло је и не -
ко ли ко сто ти на слу ча је ва елек трон -
ских тран сак ци ја. С. Т.

Ка зао је да ће то би ти олак ши ца за
рад ни ке „Хи ги је не”, ко ји има ју мно -
го по сла за то што сва ко днев но са ку -
пља ју от пад из 30.000 до ма ћин ста ва
на те ри то ри ји Пан че ва, по сле че га на
но ву де по ни ју од ве зу од 110 до 150
то на ђу бре та.

– По сле не ко ли ко го ди на ко нач но
смо до шли до сред ста ва и об но ви ли
основ на сред ства за рад. За иду ћу го -
ди ну, у са рад њи с Гра дом, пла ни ра -
мо да на ба ви мо још око 1.000 кон -
теј не ра, ко ји ће би ти рас по ре ђе ни на
по сто је ће ло ка ци је у гра ду – по је ди -
не ло ка ци је ће би ти по ја ча не, док ће
не ке би ти из ме ште не. Ште та ко ју
’Хи ги је на’ има због уни шта ва ња кон -
теј не ра услед не а де кват ног од ла га ња

сме ћа и да ље је ве ли ка. Са мо то ком
про шле греј не се зо не уни ште ни су
кон теј не ри у вред но сти од око два
ми ли о на ди на ра. У ја ну а ру смо из -
бро ја ли око сто кон теј не ра ко ји су
уни ште ни услед не пра вил ног трет -
ма на и од ла га ња пе пе ла. Ни шта бо -
ља си ту а ци ја ни је ни ле ти, с об зи ром
на то да се та да ја вља ју ве ће ко ли чи -
не шу та и ка ба стог от па да ко ји се од -
ла же у кон теј не ре иа ко су они

предви ђе ни за ко му нал ни от пад – ре -
као је Сте ва но вић.

Мо гу ћа из град ња ази ла за псе

Ди рек тор ЈКП-а „Хи ги је на” на ја вио је
да ће јав ни ве-це ко ји се три ме се ца ре -
кон стру и ше у цен тру гра да, по ред „Два
бе ла ме две да”, по сле не ко ли ко од ла га -
ња би ти за вр шен 1. сеп тем бра. Ка ко је
ре као, крај ра до ва вред них 16 ми ли о на
ди на ра про лон ги ран је због че стих ки -
ша на по чет ку ре кон струк ци је.

– Пр во смо има ли ја ке пљу ско ве и
ки ше, а по сле то га ве ли ке вру ћи не.
То су објек тив ни раз ло зи због ко јих
мо ра мо да иза ђе мо у су срет из во ђа чу
ра до ва и про ду жи мо рок за за вр ше -
так. Јав ни то а лет ће би ти отво рен 1.
сеп тем бра, на кон се дам-осам го ди на,
ко ли ко ни је ра дио. Мо гу да ка жем да
је у пи та њу ком плет на из град ња но -
вог то а ле та, с об зи ром на то да оно
што је ту би ло ра ни је ни је би ло функ -
ци о нал но и услов но за ко ри шће ње.
То је бу квал но но ви јав ни то а лет на
ста ром ме сту – об ја снио је ди рек тор
јав ног пред у зе ћа.

Он је од го во рио и на пи та ња но ви -
на ра о про бле му на пу ште них па са. Ре -
као је да се на те ри то ри ји гра да и у
окол ним ме сти ма њи хов број знат но
по ве ћао и до дао да је при хва ти ли ште
за псе тре нут но пу но, јер их у ње му
има 140. „Хи ги је на”, ка же Сте ва но -
вић, чи ни све што мо же да сма њи број
лу та ли ца, али ка па ци тет при хва ти ли -
шта ни је ни при бли жно до во љан.

– Ка да жи во ти ње укло ни мо са ули -
ца, ра ди мо три ја жу; уко ли ко су здра -
ве, сте ри ли ше мо их и вра ћа мо на ме -
сто где су про на ђе не. У бок со ви ма
др жи мо жи во ти ње ко ји ма је по треб -
на не га до мо мен та кад су спрем не да
у скла ду са Стра те ги јом за сма ње ње
по пу ла ци је на пу ште них жи во ти ња бу -
ду вра ће не на ме сто с ког су по ку пље -
не – под ву као је Сте ва но вић и до дао
да у Пан че ву не по сто ји азил у ко ме

би на пу ште не жи во ти ње мо гле да про -
на ђу свој дом.

То је иден ти фи ко ва но као ве ли ки
про блем, а „Хи ги је на” би, пре ма ре -
чи ма ње ног пр вог чо ве ка, би ла спрем -
на да азил пре у зме на упра вља ње, па
и да уче ству је у из град њи.

– Има мо до бру во љу да то ре ши мо и
чим се стек ну фи нан сиј ски усло ви, си -
гу ран сам да ће Град ре а го ва ти и ући у
из град њу ази ла. По треб но је на ћи и ло -
ка ци ју на ко јој би се је дан та кав обје -
кат гра дио и опре ми ти га ин фра струк -
тур но, ко му нал но, да би мо гао услов но
да функ ци о ни ше, па тек он да до ла зи -
мо до де ла да је по треб но из ра ди ти
про јект но-тех нич ку до ку мен та ци ју и
ура ди ти сту ди ју ути ца ја на око ли ну,
про це ну ис пла ти во сти и шта се до би ја
та квом ин ве сти ци јом. Азил за 500 жи -
во ти ња за до во љио би по тре бе Пан че ва
– про це њу је Сте ва но вић.

Ка да се има у ви ду да се огром не
су ме нов ца из два ја ју из град ског бу -
џе та за ис пла ту на кна де ште те због
ује да па са лу та ли ца, си гур но је да би
ин ве сти ра ње у азил би ло пун по го дак.

М. Г. и С. Т.

На депонију се дневно одвезе од 110 до 150 тона ђубрета

ВИ ШЕ РАД НИ КА 

НА ТЕ РЕ НУ

Од го ва ра ју ћи на пи та ње но ви на -

ра о струк ту ри за по сле них у „Хи -

ги је ни”, Сте ва но вић је ре као да је

пр ви пут ове го ди не ви ше рад ни -

ка ко ји ра де на те ре ну не го оних

ко ји се де по кан це ла ри ја ма. Пре -

ма ње го вим ре чи ма, ни то ни је

до вољ но, а на вео је да је ма њак

за по сле них по себ но из ра жен ка да

је реч о во за чи ма спе ци јал них во -

зи ла због по зна те си ту а ци је с не -

до стат ком во за ча у це лој земљи.

Александар Стевановић
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ОД СРЕ ДЕ ДО ПЕТ КА

Фестивал ру мун ских
фол кло ра ша

Пе де сет де ве ти Ве ли ки фе -
сти вал фол кло ра Ру му на Вој -
во ди не – Ре пу бли ке Ср би је
одр жа ва се од сре де до пет -
ка, 21–23. ав гу ста, у До ло ву.

Сва ке од три ве че ри про -
грам по чи ње у 20 са ти, ка да
у так ми чар ском де лу на сту -
па хи ља ду уче сни ка. Ме ђу
њи ма је и ве ли ки број из во -
ђа ча из ме ста до ма ћи на, као
и из Гло го ња и Но вог Се ла,
па и из окол них Али бу на ра,
Ов че, Уз ди на...

Ово је пр ви пут да је До -
ло во до ма ћин ова ко ве ли ког
до га ђа ја у обла сти ру мун -
ског фол кло ра на кон че тр -
де сет го ди на, док је од деч -
јег фе сти ва ла, ко ји је већ
упри ли чен у ма ју, про те кло
упо ла ма ње вре ме на.

За ви ше ин фор ма ци ја сви
за ин те ре со ва ни за до ла зак на
овај до га ђај мо гу се обра ти ти
из вр шном ко ор ди на то ру Ор -
га ни за ци о ног од бо ра до маћи -
на фе сти ва ла Лу чи ја ну Дани -
ло ву из До ло ва (060/568-88-
12) или пред сед ни ку Из вр -
шног од бо ра Ве ли ког фе стива -
ла – До ре лу Чи ни из Ов че
(060/073-14-09). Ј. Ф.

Тер мин одр жа ва ња
„Пан че вач ких да на
ду хов не му зи ке”
ускла ђен је 
с градском сла вом

Но во у спо ста вље на град ска сла -
ва, ко ја па да на пра зник Ус пе -
ња Пре све те Бо го ро ди це – Ве -
ли ку Го спо ји ну, 28. ав гу ста, би -
ће обе ле же на ка ко при ли чи.
Тог да на би ће одр жа на све та
ли тур ги ја у Хра му Ус пе ња Пре -
све те Бо го ро ди це у 9.30, а у 11
са ти ће кре ну ти ли ти ја цен -
трал ним град ским ули ца ма.

Пред ви ђе но је да по вор ка
про ђе кроз Ули цу бра ће Јо ва -
но вић, Ка ра ђор ђе ву, Ра до ми -
ра Пут ни ка и Со ка че, ка ко би
у 11.20 гра ђа ни-вер ни ци сти -
гли до згра де Град ске упра ве,

САВЕТ СТРУЧЊАКА ПОВОДОМ ПРВОГ СМРТНОГ СЛУЧАЈА УСЛЕД ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА

Чешће проверавајте крвну слику
По во дом ин фор ма ци је да је
ових да на у Бе о гра ду умр ла
84-го ди шња же на за ра же на ви -
ру сом гро зни це За пад ног Ни -
ла и да је то пр ва жр тва ове бо -
ле сти у Ср би ји, ин фек то лог
проф. др Зо ран Ра до ва но вић
пре по ру чио је  да здра ве осо бе
јед ном ме сеч но кон тро ли шу
крв ну сли ку, а хро нич ни бо ле -
сни ци на сва ке три не де ље. То
је си гу ран на чин да се ово ин -
фек тив но обо ље ње, ко је се на

љу де и жи во ти ње пре но си убо -
дом за ра же ног ко мар ца, от кри -
је и на вре ме поч не с те ра пи -
јом.

Пре ма Ра до ва но ви ће вим ре -
чи ма, чак че тво ро од пет за ра -
же них не ма ни ка кве симп то -
ме бо ле сти ни ти је ње све сно.
Код сва ке пе те за ра же не осо бе
раз ви ја се обо ље ње слич но на -
зе бу или гри пу (симптоми су
по ви ше на тем пе ра ту ра, сла бост
и бол у ми ши ћи ма), а ка да се

ура ди крв на сли ка, ја сно се ви -
ди да је под гро зни цом и он да
се пред у зи ма ју нео п ход не ме -
ре ле че ња.

– На ше ла бо ра то ри је по у зда -
но мо гу да де тек ту ју ви рус гро -
зни це За пад ног Ни ла. Уко ли -
ко се он от кри је на вре ме и
ако од мах на кон то га поч не те -
ра пи ја, ма њи је ри зик да обо -
ле ли до би је упа лу мо зга, што
је нај о збиљ ни ја ком пли ка ци -
ја, или да умре, што је та ко ђе

мо гу ће. Све за ви си од ја чи не
ор га ни зма. Они ко ји су пре ин -
фи ци ра ња има ли до бру крв ну
сли ку у бла гој су пред но сти у
од но су на хро нич не бо ле сни ке
– ис та као је Ра до ва но вић.

Про шле го ди не је у Ср би ји
умр ло три де се то ро за ра же них
овим ви ру сом. Нај у гро же ни ји
су обо ле ли од хро нич них бо -
ле сти, али је би ло слу ча је ва да
су  обо ле ва ле и мла де и здра ве
осо бе. М. Г.

ПРО СЛА ВА ВЕ ЛИ КЕ ГО СПО ЈИ НЕ

ЛИ ТИЈА И КОН ЦЕР Т ЗА ГРАДСКУ СЛАВУ

КУ ЋА БЕЗ БЕД НО СТИ

Ми ни стар у Пан че ву
Ми ни стар уну тра шњих по сло -
ва Не бој ша Сте фа но вић у уто -
рак је по се тио Са ве то ва ли ште
за без бед ност у Пан че ву, кроз
ко је је од осни ва ња, апри ла 2016.
го ди не, ко ри сне ин фор ма ци је и
са ве те до би ло 2.115 гра ђа на.

Сте фа но вић је ис та као да је
ово са ве то ва ли ште, ко је је по -
зна ти је као „Ку ћа без бед но сти”,
нај бо љи при мер ра да по ли ци је
у за јед ни ци, а с по ли циј ским
слу жбе ни ци ма за по сле ним у ње -
му раз го ва рао је о на чи ну и ме -
то да ма њи хо вог ра да, пи та њи -
ма ко ја гра ђа не нај ви ше за ни -
ма ју, али и о ме ра ма ко је тре ба
пред у зе ти ка ко би њи хов рад
био још ефи ка сни ји. м. г.

у чи јем ће хо лу би ти ре зан
слав ски ко лач. Оче ку је се да у
по вор ци, по ред све штен ства,
бу ду јав не лич но сти, при пад -
ни ци вој ске и по ли ци је, као и
до ма ћин сла ве гра до на чел ник

Са ша Па влов. Овог пу -
та епи скоп ба нат ски Ни -
ка нор не ће би ти у Пан -
че ву, јер је ра ни је до го -
во ре но да тог да на по -
се ти Зре ња нин.

У окви ру про сла ве
град ске сла ве, 28. ав гу -
ста у 21 сат на сту пи ће
Са ња Илић и „Бал ка ни -
ка”. Би на ће би ти по -
ста вље на на Ке ју Ра до -
ја Да ки ћа, код Же ле -

знич ког пар ка. Као и то ком
кар не ва ла, због ово га ће та
ули ца би ти за тво ре на цео дан,
на по те зу од Ули це бра ће Јо -
ва но вић до Ули це др Жар ка
Фо га ра ша.

Та ко ђе, тер -
мин одр жа ва ња „Пан че вач ких
да на ду хов не му зи ке” ускла -
ђен је с град ском сла вом, па
ће два де сет дру ги ме ђу на род -
ни фе сти вал по че ти баш 28.
ав гу ста и тра ја ти до 31. августа.
Ор га ни за тор је „Пан че вач ко
му зич ко дру штво”.

У Све то у спен ском хра му у 18
са ти по че ће пра знич но ве чер -
ње, а у на став ку ће се на слав -
ском кон цер ту ду хов не му зи ке

пред ста ви ти „Пан че вач ко срп -
ско цр кве но пе вач ко дру штво”.
У пе так, 30. ав гу ста, на тр гу ис -
пред На род ног му зе ја, у 20 са -
ти, на сту пи ће пе вач ка гру па
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”,
Деч ји хор Пан че вач ког срп ског
цр кве ног пе вач ког дру штва,
под мла дак овог хо ра, као и пр -
ви са став. ПСЦПД ће пе ва ти и
у су бо ту, 31. ав гу ста, у Све то у -
спен ском хра му, у 20 са ти, а уз
њих и Цр кве ни хор „Сло во љуб -
ве” из Чач ка и Цр кве ни хор при
Хра му Све тог Ди ми три ја с Но -
вог Бе о гра да. Умет нич ки ди -
рек тор фе сти ва ла је мр Ве ра
Ца ри на, тех нич ку по др шку пру -
жа ју Кул тур ни цен тар Пан че ва
и Дом омла ди не, а улаз на све
до га ђа је је бес пла тан. У про -
мо ци ју фе сти ва ла укљу че но је
мно го ме ди ја, ме ђу ко ји ма је и
на ша но вин ска ку ћа.

Да под се ти мо, пре три ме се -
ца на сед ни ци Град ског ве ћа и
по том Скуп шти не гра да Пан -
че ва Ве ли ка Го спо ји на про гла -
ше на је за град ску сла ву. Том
при ли ком пан че вач ка власт је
об ја сни ла да ско ро сви гра до ви
има ју сво ју сла ву, што је у ду ху
хри шћан ства, а да је Ве ли ка Го -
спо ји на ода бра на јер на ша пре -
ле па цр ква с два тор ња но си
на зив Ус пен ска. С. Т.

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Ме ста где је здра во пли ва ти

За вод за јав но здра вље Пан че -
во са оп штио је 21. ав гу ста нај -
но ви је ре зул та те ре дов ног ис -
пи ти ва ња ква ли те та по вр шин -
ских во да у гра ду. Пре ма овим
по да ци ма, ку па ли шта у Пан -
че ву, Гло го њу и Ја бу ци на Та -
ми шу, за тим на Бе лој сте ни
(ле во и де сно од „шпи ца”) на
Ду на ву, у Ива но ву и ку па ли -
ште на је зе ру у Ка ча ре ву мо гу
се ко ри сти ти за ку па ње и ре -
кре а ци ју, док ку па ли шта у Омо -
љи ци и Ба нат ском Бре стов цу
на ре ци По ња ви ци ни су по год -
на за ко ри шће ње у те свр хе.

Нај чи сти ја је во да је зе ра у
Ка ча ре ву, за њом сле ди Ду нав

код Бе ле сте не, док во да на ку -
па ли шти ма у Пан че ву, Ја бу ци
и Гло го њу и у Ива но ву мо же
„не га тив но ути ца ти на биљ ни
и жи во тињ ски свет у њој”, али
пре ма струч ном ми шље њу док -
то ра ме ди ци не – спе ци ја ли сте
хи ги је не не пред ста вља ри зик
по здра вље љу ди ко ји ова ку -
па ли шта ко ри сте за ре кре а ци -
ју и спорт ске ак тив но сти.

Во да По ња ви це (ку па ли шта
у Омо љи ци и Ба нат ском Бре -
стов цу), због при су ства по -
већа ног бро ја укуп них ко -
лиформ них бак те ри ја, не мо -
же се ко ри сти ти за ку па ње и
ре кре а ци ју. м. г.

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, пр -
ва и је ди на уста но ва тог ти -
па у Вој во ди ни, кон стант но
ра ди на про ши ре њу бо га тог
спек тра 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.
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ОД СРЕ ДЕ ДО ПЕТ КА

Фестивал ру мун ских
фол кло ра ша

Пе де сет де ве ти Ве ли ки фе -
сти вал фол кло ра Ру му на Вој -
во ди не – Ре пу бли ке Ср би је
одр жа ва се од сре де до пет -
ка, 21–23. ав гу ста, у До ло ву.

Сва ке од три ве че ри про -
грам по чи ње у 20 са ти, ка да
у так ми чар ском де лу на сту -
па хи ља ду уче сни ка. Ме ђу
њи ма је и ве ли ки број из во -
ђа ча из ме ста до ма ћи на, као
и из Гло го ња и Но вог Се ла,
па и из окол них Али бу на ра,
Ов че, Уз ди на...

Ово је пр ви пут да је До -
ло во до ма ћин ова ко ве ли ког
до га ђа ја у обла сти ру мун -
ског фол кло ра на кон че тр -
де сет го ди на, док је од деч -
јег фе сти ва ла, ко ји је већ
упри ли чен у ма ју, про те кло
упо ла ма ње вре ме на.

За ви ше ин фор ма ци ја сви
за ин те ре со ва ни за до ла зак на
овај до га ђај мо гу се обра ти ти
из вр шном ко ор ди на то ру Ор -
га ни за ци о ног од бо ра до маћи -
на фе сти ва ла Лу чи ја ну Дани -
ло ву из До ло ва (060/568-88-
12) или пред сед ни ку Из вр -
шног од бо ра Ве ли ког фе стива -
ла – До ре лу Чи ни из Ов че
(060/073-14-09). Ј. Ф.

Тер мин одр жа ва ња
„Пан че вач ких да на
ду хов не му зи ке”
ускла ђен је 
с градском сла вом

Но во у спо ста вље на град ска сла -
ва, ко ја па да на пра зник Ус пе -
ња Пре све те Бо го ро ди це – Ве -
ли ку Го спо ји ну, 28. ав гу ста, би -
ће обе ле же на ка ко при ли чи.
Тог да на би ће одр жа на све та
ли тур ги ја у Хра му Ус пе ња Пре -
све те Бо го ро ди це у 9.30, а у 11
са ти ће кре ну ти ли ти ја цен -
трал ним град ским ули ца ма.

Пред ви ђе но је да по вор ка
про ђе кроз Ули цу бра ће Јо ва -
но вић, Ка ра ђор ђе ву, Ра до ми -
ра Пут ни ка и Со ка че, ка ко би
у 11.20 гра ђа ни-вер ни ци сти -
гли до згра де Град ске упра ве,

САВЕТ СТРУЧЊАКА ПОВОДОМ ПРВОГ СМРТНОГ СЛУЧАЈА УСЛЕД ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА

Чешће проверавајте крвну слику
По во дом ин фор ма ци је да је
ових да на у Бе о гра ду умр ла
84-го ди шња же на за ра же на ви -
ру сом гро зни це За пад ног Ни -
ла и да је то пр ва жр тва ове бо -
ле сти у Ср би ји, ин фек то лог
проф. др Зо ран Ра до ва но вић
пре по ру чио је  да здра ве осо бе
јед ном ме сеч но кон тро ли шу
крв ну сли ку, а хро нич ни бо ле -
сни ци на сва ке три не де ље. То
је си гу ран на чин да се ово ин -
фек тив но обо ље ње, ко је се на

љу де и жи во ти ње пре но си убо -
дом за ра же ног ко мар ца, от кри -
је и на вре ме поч не с те ра пи -
јом.

Пре ма Ра до ва но ви ће вим ре -
чи ма, чак че тво ро од пет за ра -
же них не ма ни ка кве симп то -
ме бо ле сти ни ти је ње све сно.
Код сва ке пе те за ра же не осо бе
раз ви ја се обо ље ње слич но на -
зе бу или гри пу (симптоми су
по ви ше на тем пе ра ту ра, сла бост
и бол у ми ши ћи ма), а ка да се

ура ди крв на сли ка, ја сно се ви -
ди да је под гро зни цом и он да
се пред у зи ма ју нео п ход не ме -
ре ле че ња.

– На ше ла бо ра то ри је по у зда -
но мо гу да де тек ту ју ви рус гро -
зни це За пад ног Ни ла. Уко ли -
ко се он от кри је на вре ме и
ако од мах на кон то га поч не те -
ра пи ја, ма њи је ри зик да обо -
ле ли до би је упа лу мо зга, што
је нај о збиљ ни ја ком пли ка ци -
ја, или да умре, што је та ко ђе

мо гу ће. Све за ви си од ја чи не
ор га ни зма. Они ко ји су пре ин -
фи ци ра ња има ли до бру крв ну
сли ку у бла гој су пред но сти у
од но су на хро нич не бо ле сни ке
– ис та као је Ра до ва но вић.

Про шле го ди не је у Ср би ји
умр ло три де се то ро за ра же них
овим ви ру сом. Нај у гро же ни ји
су обо ле ли од хро нич них бо -
ле сти, али је би ло слу ча је ва да
су  обо ле ва ле и мла де и здра ве
осо бе. М. Г.

ПРО СЛА ВА ВЕ ЛИ КЕ ГО СПО ЈИ НЕ

ЛИ ТИЈА И КОН ЦЕР Т ЗА ГРАДСКУ СЛАВУ

КУ ЋА БЕЗ БЕД НО СТИ

Ми ни стар у Пан че ву
Ми ни стар уну тра шњих по сло -
ва Не бој ша Сте фа но вић у уто -
рак је по се тио Са ве то ва ли ште
за без бед ност у Пан че ву, кроз
ко је је од осни ва ња, апри ла 2016.
го ди не, ко ри сне ин фор ма ци је и
са ве те до би ло 2.115 гра ђа на.

Сте фа но вић је ис та као да је
ово са ве то ва ли ште, ко је је по -
зна ти је као „Ку ћа без бед но сти”,
нај бо љи при мер ра да по ли ци је
у за јед ни ци, а с по ли циј ским
слу жбе ни ци ма за по сле ним у ње -
му раз го ва рао је о на чи ну и ме -
то да ма њи хо вог ра да, пи та њи -
ма ко ја гра ђа не нај ви ше за ни -
ма ју, али и о ме ра ма ко је тре ба
пред у зе ти ка ко би њи хов рад
био још ефи ка сни ји. м. г.

у чи јем ће хо лу би ти ре зан
слав ски ко лач. Оче ку је се да у
по вор ци, по ред све штен ства,
бу ду јав не лич но сти, при пад -
ни ци вој ске и по ли ци је, као и
до ма ћин сла ве гра до на чел ник

Са ша Па влов. Овог пу -
та епи скоп ба нат ски Ни -
ка нор не ће би ти у Пан -
че ву, јер је ра ни је до го -
во ре но да тог да на по -
се ти Зре ња нин.

У окви ру про сла ве
град ске сла ве, 28. ав гу -
ста у 21 сат на сту пи ће
Са ња Илић и „Бал ка ни -
ка”. Би на ће би ти по -
ста вље на на Ке ју Ра до ја
Да ки ћа, код Же ле знич -

ког пар ка. Као и то ком кар не -
ва ла, због ово га ће та ули ца би -
ти за тво ре на цео дан, на по те -
зу од Ули це бра ће Јо ва но вић
до Ули це др Жар ка Фо га ра ша.

Та ко ђе, тер мин одр жа ва ња

„Пан че вач ких
да на ду хов не му зи ке” ускла -
ђен је с град ском сла вом, па
ће два де сет дру ги ме ђу на род -
ни фе сти вал по че ти баш 28.
ав гу ста и тра ја ти до 31. августа.
Ор га ни за тор је „Пан че вач ко
му зич ко дру штво”.

У Све то у спен ском хра му у
18 са ти по че ће пра знич но ве -
чер ње, а у на став ку ће се на
слав ском кон цер ту ду хов не му -
зи ке пред ста ви ти „Пан че вач ко

срп ско цр кве но пе вач ко дру -
штво”. У пе так, 30. ав гу ста, на
тр гу ис пред На род ног му зе ја,
у 20 са ти, на сту пи ће пе вач ка
гру па „Стан ко Па у но вић НИ -
С–РНП”, Деч ји хор Пан че вач -
ког срп ског цр кве ног пе вач ког
дру штва, под мла дак овог хо -
ра, као и пр ви са став. ПСЦПД
ће пе ва ти и у су бо ту, 31. ав гу -
ста, у Све то у спен ском хра му, у
20 са ти, а уз њих и Цр кве ни
хор „Сло во љуб ве” из Чач ка и
Цр кве ни хор при Хра му Све -
тог Ди ми три ја с Но вог Бе о гра -
да. Умет нич ки ди рек тор фе -
сти ва ла је мр Ве ра Ца ри на, тех -
нич ку по др шку пру жа ју Кул -
тур ни цен тар Пан че ва и Дом
омла ди не, а улаз на све до га -
ђа је је бес пла тан. У про мо ци ју
фе сти ва ла укљу че но је мно го
ме ди ја, ме ђу ко ји ма је и на ша
но вин ска ку ћа.

Да под се ти мо, пре три ме се -
ца на сед ни ци Град ског ве ћа и
по том Скуп шти не гра да Пан -
че ва Ве ли ка Го спо ји на про гла -
ше на је за град ску сла ву. Том
при ли ком пан че вач ка власт је
об ја сни ла да ско ро сви гра до ви
има ју сво ју сла ву, што је у ду ху
хри шћан ства, а да је Ве ли ка Го -
спо ји на ода бра на јер на ша пре -
ле па цр ква с два тор ња но си
на зив Ус пен ска. С. Т.

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Ме ста где је здра во пли ва ти

За вод за јав но здра вље Пан че -
во са оп штио је 21. ав гу ста нај -
но ви је ре зул та те ре дов ног ис -
пи ти ва ња ква ли те та по вр шин -
ских во да у гра ду. Пре ма овим
по да ци ма, ку па ли шта у Пан -
че ву, Гло го њу и Ја бу ци на Та -
ми шу, за тим на Бе лој сте ни
(ле во и де сно од „шпи ца”) на
Ду на ву, у Ива но ву и ку па ли -
ште на је зе ру у Ка ча ре ву мо гу
се ко ри сти ти за ку па ње и ре -
кре а ци ју, док ку па ли шта у Омо -
љи ци и Ба нат ском Бре стов цу
на ре ци По ња ви ци ни су по год -
на за ко ри шће ње у те свр хе.

Нај чи сти ја је во да је зе ра у
Ка ча ре ву, за њом сле ди Ду нав

код Бе ле сте не, док во да на ку -
па ли шти ма у Пан че ву, Ја бу ци
и Гло го њу и у Ива но ву мо же
„не га тив но ути ца ти на биљ ни
и жи во тињ ски свет у њој”, али
пре ма струч ном ми шље њу док -
то ра ме ди ци не – спе ци ја ли сте
хи ги је не не пред ста вља ри зик
по здра вље љу ди ко ји ова ку -
па ли шта ко ри сте за ре кре а ци -
ју и спорт ске ак тив но сти.

Во да По ња ви це (ку па ли шта
у Омо љи ци и Ба нат ском Бре -
стов цу), због при су ства по -
већа ног бро ја укуп них ко -
лиформ них бак те ри ја, не мо -
же се ко ри сти ти за ку па ње и
ре кре а ци ју. м. г.

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, пр -
ва и је ди на уста но ва тог ти -
па у Вој во ди ни, кон стант но
ра ди на про ши ре њу бо га тог
спек тра 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: 013/21-90-900

Успенска црква
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Иа ко су се на фе сти ва лу по ја ви ли Боб Ди лан, Џорџ
Ха ри сон, Џе нис Џо плин и мно ги дру ги ко ји та да ни су
би ли по зна ти, ка да сам би ла на „Вуд сто ку”, ни сам
има ла осе ћај да сам део не чег ве ли ког. Ми смо та да
про те сто ва ли про тив ра та у Ви јет на му. Док сам сту ди -
ра ла у Аме ри ци, мно ги на ши дру го ви су мо би ли са ни
по прин ци пу лу три је. „Вуд сток” ви ше ни ка да не мо же
да се по но ви, јер се све око нас про ме ни ло.

(Но ви нар ка и сли кар ка Ве ра Ран ко вић, „Да нас”, 19.
ав густ)

* * *
Ја сам се раз ви јао у јед ној епо хи ко ју да нас мо же мо
на зва ти епо хом исто риј ског оп ти ми зма. Јер по сле уни -
ште ња фа ши зма и те кла ни це ве ро ва ло се да је до шло
вре ме не ког на прет ка и он је за и ста по сто јао све не где
до осам де се тих го ди на. Био је то и по ли тич ки ко рак
на пред. Зна ло се у све ту шта се мо же, шта не мо же,
бло ков ска по де ла је др жа ла пла не ту у рав но те жи, ни је
би ло ве ћих по тре са. Код рас па да Ју го сла ви је ви де ли
смо да је све оно што смо ми сли ли о све ту би ла јед на
спољ на фа са да иза ко је су се ва ља ли ве ли ки ге о по ли -
тич ки и фи нан сиј ски ин те ре си. Кад се рас пао Со вјет -
ски Са вез, све је до шло на ста ро. По ни ште ни су ре зул -
та ти сто го ди шње бор бе за со ци јал ну др жа ву, људ ска
пра ва су за не ма ре на, ни је ви ше би ло иде о ло шке кон -
ку рен ци је у ко јој је ка пи та ли зам по чео да до би ја јед но
људ ско ли це. Он да је по ка зао сво ју пра ву на рав. По чео
је да по ме ра соп стве не гра ни це, да екс пе ри мен ти ше
на Ср би ји и на кра ју је овај на род за кљу чио да ми не
упра вља мо сво јом суд би ном и по че ла је да пре о вла ђу -
је свест да ми не мо же мо ни на шта да ути че мо. Са да
имам ути сак да љу ди не ве ру ју ви ше ни у шта и да са -
мо гле да ју на чин ка ко ће да пре жи ве.

(Пи сац Си ни ша Па вић, „Блиц” 18. ав густ)

* * *
Окру гли сто ло ви пред став ни ка вла сти, опо зи ци је и ци -
вил ног сек то ра о из бор ним усло ви ма на Фа кул те ту по -
ли тич ких на у ка су ле по за ми шље ни, али су не у по тре -
бљи ви јер власт не же ли ни шта да про ме ни. Пре на -
пум пан је зна чај са ста на ка на ФПН-у и не у по тре бљи ви
су уко ли ко се на њи ма не раз го ва ра о кон крет ним про -
ме на ма. Ме ди ји су их до жи ве ли као пре го во ре, а не
као оно што је су, ис кљу чи во раз го вор о из бор ним усло -
ви ма. Нај ва жни ји услов за из ла зак на из бо ре је пи та ње
ме ди ја. По треб но је да се тај услов ис пу ни по чет ком
сеп тем бра да би се мо гла осе ти ти не ка про ме на.

(По ли ти ко лог Бо бан Сто ја но вић, „Бе та”, 20. ав густ)

* * *

* * *
Власт се на ла зи у ја ко ла год ном по ло жа ју, она ба шти -
ни све бе да сто ће све га оно га што су јед ни дру ги ма и
тре ћи ма ра ди ли ових три де сет го ди на, а у ства ри – све
су то ра ди ли на ма. Опо зи ци ја је сте у не за вид ној по зи -
ци ји са да, јер не зна ју ни ко ли ко мо гу да осво је па жње
јав но сти, али на не ки на чин и опо зи ци ји од го ва ра да
их власт не тре ти ра озбиљ но. Овај фор мат ди ја ло га не
мо же су штин ски да ре ши про бле ме, док се не вра ти
при ча у ин сти ту ци је и не поч ну сви да ра де по Уста ву.
Стал но се кре ће мо из ме ђу при ви да де мо кра ти је и кр -
њег то та ли та ри зма. Дру штво је у то ли кој кри зи да је и
де мо крат ско пра во на из бор до ве де но у пи та ње, тај
сам про цес је пот пу но обе сми шљен.

(Пан че вач ки пи сац Ву ле Жу рић, Те ле ви зи ја Н1, 20.
ав густ)

* * *
Из ра зи то ма ла ула га ња др жа ве у на у ку раз лог су па да
Бе о град ског уни вер зи те та на Шан гај ског ли сти, али
зна ча јан удео у то ме има и ка та стро фа лан од нос вла -
сти пре ма обра зо ва њу. У сво јим ре до ви ма шти те оне
ко ји има ју фал си фи ко ва не ди пло ме и док то ра те. Та -
ко се пот це њу ју и обез вре ђу ју они ко ји има ју по ште -
но сте че не ди пло ме и док то ра те, али са мим тим и
они ко ји ће то ра ди ти у бу дућ но сти зна ју да се њи хов
рад не ће ва ло ри зо ва ти на пра ви на чин. За то ће нај -
бо љи ме ђу на ма на пу сти ти Ср би ју. Он да се по ста вља
пи та ње с ко јим ка дро ви ма ће мо кон ку ри са ти у
будућности.

(Про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду Ог -
њен Ра до њић, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 16. ав густ)

* * *
Де сни ца је сву да у успо ну. Ба ха те се, да ју нео д го вор -
не из ја ве, про ста ци. Ше зде се тих го ди на про шлог ве -
ка би ло је не при стој но би ти де сни чар. Ако је не ко то
и био, ко зми ја је но ге крио. Ин те лек ту ал на ели та је
ма ње-ви ше би ла ли бе рал них схва та ња и свр ста ва ла
се уз анар хи сте, со ци јал де мо кра те, ко му ни сте, зе ле -
не... Не ка да су и де сни ча ри би ли при стој ни. А не ко
ови са да: бу са ју се у гру ди ко је не то ле рант ни ји и
мили тант ни ји.

(Мул ти ме ди јал ни умет ник Пе ђа Вра не ше вић, „Глас
Аме ри ке”, 15. ав густ)
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КОНЦЕПТ

Омољ ча ни, Ка ча рев ци
и Бре стов ча ни у 
ми ну су у 2018.

Уни ја по сло да ва ца 
и „Ста ри Рас” 
не по сред ном по год бом
до про сто ри ја

Чла но ви ло кал не вла де са ста -
ли су се 21. ав гу ста да би раз -
мо три ли осам на ест та ча ка днев -
ног ре да. Због слич но сти те ма
би ло је не ко ли ко об је ди ње них
рас пра ва.

Већ ни ци су се нај пре по за ба -
ви ли фи нан сиј ским из ве шта ји -
ма за 2018. го ди ну се о ских јав -
них ко му нал них пред у зе ћа, ко -
ја ће уско ро не ста ти као прав на
ли ца, о че му смо већ пи са ли.

До бро до шла до бит

У до ку мен та ци ји по сто ји та бе -
лар ни при каз раз ли ка из ме ђу
2017. и 2018. го ди не, пре глед
имо ви не ових пред у зе ћа, као и
крат ко роч них оба ве за.

До лов ци су оства ри ли до бит
од 121.000, а Но во се ља ни
268.000 ди на ра. Гу би так ЈКП-
а „Ком брест” из Ба нат ског Бре -
стов ца је 125.000, Гло гоњ ци су
у плу су 75.000, а Ја бу ча ни
38.000 ди на ра. При ло же ни су
и ре ви зор ски из ве шта ји.

По том су, по но во об је ди ње -
но, до не те од лу ке у ве зи с рас -
по де лом до би ти по фи нан сиј -
ским из ве шта ји ма јав них пред -
у зе ћа за про шлу го ди ну. Упо -
тре бље на је фор му ла – 99 од -
сто иде у град ски бу џет, а пре -
о ста ло оста је у ка са ма фир ми
за фор ми ра ње ре зер ви. ЈП Град -
ска стам бе на аген ци ја оства -

ри ла је до бит од 840.449, а До -
лов ци су би ли по зи тив ни у из -
но су од 121.000 ди на ра. ЈКП
„Омо љи ца” има не по кри ве ни
гу би так од 857.386, а Ка ча рев -
ци су у ми ну су од 925.388 ди -
на ра, што ће би ти по кри ве но
уз по моћ до би ти из прет ход -
них го ди на.

Без на кна де ће За во ду за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре би -
ти да ти на ко ри шће ње део
објек та и две га ра же у Ули ци
Жар ка Зре ња ни на 17 по што то
усво је и од бор ни ци Скуп шти -
не гра да. Град ски већ ни ци су
за тим усво ји ли из ме не Про гра -
ма ко ри шће ња сред ста ва бу -
џет ског фон да за за шти ту жи -
вот не сре ди не Гра да Пан че ва
за 2019. Про ме не се ти чу де ла
фи нан си ра ња ра до ва ЈКП-а
„Хи ги је на”, а то је при хва ће но
у Ми ни стар ству за за шти ту жи -
вот не сре ди не.

Про шао је и пред лог од лу ке
о огла ша ва њу јав ног кон кур са
за по пу ња ва ње по ло жа ја за ме -

ни ка на чел ни ка Град ске упра -
ве. Ко ми си ја је утвр ди ла кри те -
ри ју ме и ме ри ла за из бор, па је
пре о ста ло да се иза бе ре нај бо -
љи кан ди дат. Та ко ђе, усво је но
је ре ше ње о обра зо ва њу Ко ми -
си је за по ла га ње ис пи та о по -
зна ва њу те ри то ри је гра да и про -
пи са ко ји ма се уре ђу је так си
пре воз.

Чла но ви ко ми си је има ће
ман дат од две го ди не.

Со се и по вр та ри

Уни ја по сло да ва ца гра да Пан -
че ва ће ван по ступ ка јав ног
над ме та ња до би ти у за куп по -
слов ни про стор у Сав ској ули -
ци, у пр вој зо ни.

Ка ко је на сед ни ци ре че но,
то је учи ње но због ци ље ва Уни -
је и ак тив но сти усме ре них ка
за по шља ва њу мла дих и осо ба
са ин ва ли ди те том, као и чи ње -
ни це да се ра ди о не про фит ној
ор га ни за ци ји. Баш та кво је и
За ви чај но удру же ње гра ђа на
„Ста ри Рас”, па ће на исти на -

чин, не по сред ном по год бом, и
до ћи до про сто ри ја у Ули ци
Мак си ма Гор ког. Циљ удру жења
је очу ва ње кул тур ног на сле ђа.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја
Пан че ва обра ти ла се гра до на -
чел ни ку до пи сом у ко ме се на -
во ди да Удру же ње же на „Со се”
и Сту дио „Па ну ка” ор га ни зу ју
ма ни фе ста ци ју „Да ни по вр та -
ра”, то ком ко је ће од 30. ав гу -
ста до 1. сеп тем бра у Ба нат -
ском Бре стов цу би ти из ла га ни
по вр тар ски про из во ди. Тих да -
на ће град ски ка та ма ран „Па -
ну ка” би ти у око ли ни Бре стов -
ца, па ће би ти ор га ни зо ва не и
про мо тив не во жње за по се ти -
о це. Ка ко је циљ це ле при че
очу ва ње тра ди ци је, чла но ви Ве -
ћа су „Да не по вр та ра” утвр ди -
ли за град ску ма ни фе ста ци ју.

На кра ју је ЈКП-у АТП одо -
бре но да се кре дит но за ду жи у
из но су од 15 ми ли о на ди на ра
ра ди одр жа ва ња ли квид но сти.
У пи та њу је та ко зва ни до зво -
ље ни ми нус, а пред став ни ца
ау то тран спорт ног пред у зе ћа ка -
за ла је да је ка ма та код те по -
слов не бан ке ве о ма по вољ на.

ФОР МИ РАН СО ЦИ ЈАЛ НО-ЕКО НОМ СКИ СА ВЕТ

Де мо крат ски три пар тит ни ди ја лог
Циљ: за у зи ма ње
зајед нич ких ста во ва
пре ма пи та њи ма из
над ле жно сти ор га на
ло кал не са мо у пра ве

Оно што смо на ја ви ли про -
шле не де ље, до го ди ло се 16.
ав гу ста: фор ми ран је Со ци јал -
но-еко ном ски са вет гра да Пан -
че ва. Спо ра зум о осни ва њу,
де ло ва њу и на чи ну ра да овог
те ла пот пи са ли су Са ша
Павлов, у име Град ског ве ћа,
Фи лип Пе рић из Уни је по сло -
да ва ца гра да Пан че ва, Ми лан -
ко Бо ди ро га, пред сед ник Са -
ве за са мо стал них син ди ка та
гра да Пан че ва, и Ви о ле та
Гојко вић, чла ни ца ГО Ује ди -
ње них гранских син ди ка та
„Не за ви сност”.

Са вет је осно ван с ци љем ус -
по ста вља ња и оства ри ва ња де -
мо крат ског три пар тит ног со -
ци јал ног ди ја ло га о бит ним со -
ци јал ним и еко ном ским пи та -

њи ма од за јед нич ког ин те ре са
за уче сни ке у за кљу чи ва њу спо -
ра зу ма. Убу ду ће ће по сто ја ти
раз ме на ми шље ња и ин фор ма -
ци ја и за у зи ма ње за јед нич ких
ста во ва пре ма пи та њи ма из
над ле жно сти ор га на ло кал не
са мо у пра ве ко ја ути чу на по -
ло жај за по сле них, по сло да ва -
ца и гра ђа на, а оно што тре ба
по сти ћи је и раз вој и уна пре -
ђи ва ње ко лек тив ног пре го ва -
ра ња на ни воу гра да.

Уз то, ак це нат ће би ти ста -
вљен на по моћ у ус по ста вља -
њу и раз во ју би пар тит ног со -
ци јал ног ди ја ло га из ме ђу по -
сло да ва ца и син ди ка та од но -
сно за по сле них, као и на пра -
ће ње ста ња, раз ма тра ње пи та -
ња и за у зи ма ње за јед нич ких
ста во ва у ве зи с по ли ти ком за -
по шља ва ња, за шти том рад не
и жи вот не сре ди не, те здрав -
стве не и со ци јал не за шти те и
си гур но сти.

Са вет ће се ба ви ти пра ће њем,
оце њи ва њем и да ва њем ми шље -
ња о ути ца ју про ме на це на и
ви си на за ра да на по ло жај за по -
сле них и по сло да ва ца, еду ка -
ци јом со ци јал них парт не ра за
во ђе ње де мо крат ског со ци јал -
ног ди ја ло га, пре вен тив ним де -
ло ва њем на ре ша ва њу свих бит -
них пи та ња из ме ђу по сло да ва -
ца и за по сле них из обла сти ра -
да мир ним пу тем и ре ша ва њем
евен ту ал них спо р них пи та ња
из ме ђу со ци јал них парт не ра, тј.
уче сни ка овог спо ра зу ма.

Пот пис на до ку мен ту под ра -
зу ме ва ме ђу соб но ин фор ми са -
ње со ци јал них парт не ра о ак -
ту ел ним пи та њи ма ра да и ус -
по ста вља ње са рад ње с дру гим
ло кал ним со ци јал но-еко ном -
ским са ве ти ма, као и та квим
те ли ма на по кра јин ском и ре -
пу блич ком ни воу.

Са вет има два на ест чла но ва
ко је име ну ју пот пи сни ци спо -
ра зу ма, а чи не га по че ти ри
пред став ни ка Град ског ве ћа,
по сло да ва ца и син ди ка та.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

УСВО ЈЕ НИ ИЗ ВЕ ШТА ЈИ ПРЕД У ЗЕ ЋА

„Дани повртара” од 30. августа до 1. септембра у Брестовцу

ПРЕД СЕД НИ ШТВО ПАР ТИ ЈЕ ОД ЛУ ЧИ ЛО

На род на стран ка бојкоту је из бо ре
Ка ко су ја ви ли бе о град ски ме -
ди ји, пред сед ни штво На род не
стран ке јед но гла сно је до не ло
од лу ку о бој ко ту пред сто је ћих
пар ла мен тар них и ло кал них
из бо ра. У са оп ште њу се на во -
ди да је „до са да шњи ’ди ја лог’
на Фа кул те ту по ли тич ких на у -
ка, а на ро чи то тре ћа рун да, по -
ка зао да не по сто ји ми ни мум
во ље на стра ни ре жи ма да се
нор ма ли зу је по ли тич ки жи вот
у Ср би ји, ис пу не зах те ви струч -
ног ти ма про те ста ’Је дан од пет
ми ли о на’ и омо гу ће фер и по -
ште ни из бо ри”.

Оче ку је се да ће вр ло бр зо и
дру ге чла ни це Са ве за за Ср би -
ју иза ћи са истим ста вом. „Фо -
нет” са зна је да ће јав ност имати

ви ше ин фор ма ци ја о да љим де -
ло ва њи ма опо зи ци је 23. ав гу -
ста, за ка да је за ка зан са ста нак
ко ме ће при су ство ва ти сви ко -
ји су у де цем бру про шле го ди -
не пот пи са ли за јед нич ки до ку -
мент. Том са стан ку, ко ји ће нај -
ве ро ват ни је би ти одр жан у про -
сто ри ја ма оп шти не Ста ри град,
тре ба ло би да при су ству ју пред -
став ни ци опо зи ци о них са ве за,
стра на ка и по кре та ко ји су 14.
де цем бра пот пи са ли За јед нич -
ке усло ве за спро во ђе ње сло -
бод них и по ште них из бо ра. Та -
да су ис та кли да су, без об зи ра
на ме ђу соб не раз ли ке, „је дин -
стве ни у ста ву да ће се ује ди -
ње но и син хро ни зо ва но бо ри -
ти за фер из бор не усло ве”.

Пот пред сед ник На род не
стран ке Ми ро слав Алек сић на -
пу стио је тре ћи окру гли сто о
из бор ним усло ви ма ко ји је био
по све ћен ме ди ји ма, ре кав ши да
су „пред став ни ци вла сти ба на -
ли зо ва ли ди ску си ју”. По сле пр -
вог са стан ка вла сти и опо зи ци -
је, у ор га ни за ци ји Фон да ци је за
отво ре но дру штво и ФПН-а, од -
лу ку да ви ше не при су ству је ди -
ску си ја ма због то га што ни су
отво ре не за јав ност до нео је
пред сед ник Стран ке сло бо де и
прав де Дра ган Ђи лас.

Аген ци ја „Фо нет” об ја ви ла је
да је Де мо крат ска стран ка у на -
че лу за бој кот, а ССП си гур но,
али да и јед ни и дру ги че ка ју
сед ни це сво јих глав них од бо ра

у сеп тем бру. Што се ти че По -
кре та сло бод них гра ђа на, пре -
ма „Фо не ту”, у по чет ку је био за
из ла зак на из бо ре, јер су ис тра -
жи ва ња по ка за ла да са Сер ге -
јом Три фу но ви ћем на че лу има
шан су да пре ђу цен зус. За то је
спро ве де на ин тер на ан ке та, а из
по у зда них из во ра се са зна је да
је она по ка за ла да су чла но ви
По кре та ве ћи ном за из ла зак на
из бо ре. Ипак, зва нич на од лу ка
до сад ни је до не та.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Без накнаде ће
Заводу за заштиту
споменика културе
бити дати на
коришћење део
објекта и две гараже
у Жарка Зрењанина.
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Нео п ход но од му љи ти 
и уна пре ди ти фло ру 
и фа у ну пан че вач ке ре ке

Отво рен пут 
ме ђу на род ној по мо ћи

Ве ли ки еко ло шки и 
еко ном ски по тен ци јал

Вла да АП Вој во ди не усво ји ла је Про -
стор ни план под руч ја по себ не на ме -
не Парк при ро де По ња ви ца, а реч је о
за шти ће ном при род ном до бру на те -
ри то ри ји гра да Пан че ва. Из ра да и
усва ја ње овог ва жног до ку мен та про -
ис те кли су из на ме ре по кра јин ских
ор га на да ко нач но у Вој во ди ни за жи -
ве очу ва ње и за шти та при ро де и еко -
си сте ма. По кра јин ци су ува жи ли ини -
ци ја ти ву Пан че ва ца оли че ну у Стра -
те ги ји раз во ја Гра да Пан че ва 2014–
2020. го ди не, у ко јој је по се бан ак це -
нат ста вљен на оства ри ва ње са рад ње
с ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма. То
се на ро чи то од но си на за јед нич ку ре -
а ли за ци ју раз ли чи тих ак тив ност кроз
ИПА фон до ве, а уна пре ђи ва ње Пар ка
при ро де По ња ви ца је је дан од про је -
ка та ко ји ће би ти по ну ђе ни европ -
ским парт не ри ма.

Пан че вач ки ло кал ни план де се то -
го ди шњег упра вља ња По ња ви цом, до
2024. го ди не, пред ви ђа ства ра ње
усло ва за раз вој ту ри зма ко ји под ра -
зу ме ва ју аде кват ни је ин фра струк -
тур но опре ма ње, од му ља ва ње во до -
то ка и уна пре ђе ње фло ре и фа у не,
што зах те ва знат на фи нан сиј ска сред -
ства. Тре ба ис та ћи да је ова иде ја
ускла ђе на с на ци о нал ним про стор -
ним пла ном Ср би је и Ак ци о ним пла -
ном Ду нав ске стра те ги је ЕУ, ко ји
афир ми шу за шти ту жи вот не сре ди -
не у По ду на вљу и про мо ви са ње кул -
ту ре и ту ри зма. Европ ским про јек -
том „Пар ко ви кул ту ре на Ду на ву”
пред ви ђе но је ак ти ви ра ње ста рог је -
згра Пан че ва и по ве зи ва ње ту ри стич -
ке по ну де овог про сто ра пре ко ма -
на сти ра Вој ло ви ца, ло ка ли те та у
Стар че ву, фе сти ва ла у Омо љи ци, ре -
кре а тив не зо не код Ба нат ског Бре -
стов ца и ау стриј ске кул тур не ста зе
дуж Ба нат ске вој не гра ни це.

Пан че вач ка оа за

Парк при ро де По ња ви ца ка рак те ри -
ше ба нат ска исто и ме на ре чи ца и овај
пре део по ра зно вр сно сти при ро де
пред ста вља по тен ци јал за раз вој ту -
ри стич ке по ну де, по себ но из ре кре -
а тив ног и еду ка тив но-еко ло шког
аспек та. Не ка да шње плав но под руч -
је ле ве оба ле Ду на ва знат но је су же -
но из град њом на си па, чи ме је спре -
че но из ли ва ње ре ке, услед че га се
ства ра ла ки ло ме три ма ши ро ка алу -

ОД 2. СЕП ТЕМ БРА ПО ЧИ ЊЕ ЈЕД НО СМЕН СКА НА СТА ВА У ПО ЈЕ ДИ НИМ ШКО ЛА МА

Вра ћен днев ни бо ра вак за основце

ПРИ ЗНА ЊЕ НИС-а И 
EXIT ФОН ДА ЦИ ЈЕ

Хе ро ји да на шњи це
Ове не де ље за вр ше но је при ја вљи -
ва ње на кон курс за мла де хе ро је
Ср би је. У же љи да под стак не мла -
де љу де да оста ну у Ср би ји и до -
при не су ње ном на прет ку, ком па -
ни ја НИС у са рад њи са EXIT фон -
да ци јом и ове го ди не рас пи са ла је
кон курс „Youth Heroes”, ко ји је тра -
јао до 20. ав гу ста.

Пра во уче шћа има ли су мла ди
уз ра ста од пет на ест до три де сет го -
ди на с др жа вљан ством или пре би -
ва ли штем на те ри то ри ји Ре пу бли -
ке Ср би је ко ји су оства ри ли успех
у обла сти ма обра зо ва ња, на у ке, кул -
ту ре, умет но сти, дру штве ног ак ти -
ви зма, пред у зет ни штва и кре а тив -
них ин ду стри ја.

Реч је о при зна њу ко је се до де -
љу је сва ке го ди не у че ти ри ка те го -
ри је, а по бед ни ци до би ја ју ула зни -
це за фе сти ва ле EXIT, „Sea Star” и
„Sea Dance”, као и по клон-па кет
од из да вач ке ку ће „Вул кан”. Пр во -
пла си ра ни у сва кој ка те го ри ји до -
би ће и нов ча ну на гра ду у из но су
од 100.000 ди на ра.

То ком ви ше го ди шње кам па ње
„Youth Heroes” до са да су до де ље -
на чак 52 при зна ња мла дим љу -
ди ма у Ср би ји ко ји су се ис та кли
сво јом из у зет но шћу и учи ни ли на -
ше дру штво бо љим. Ме ђу њи ма је
49 до бит ни ка при зна ња у обла сти
обра зо ва ња и на у ке, пред у зет ни -
штва и кре а тив них ин ду стри ја,
дру штве ног ак ти ви зма и кул ту ре
и умет но сти, док су два мла да хе -
ро ја и јед на ин сти ту ци ја до бит -
ни ци спе ци јал ног при зна ња „Youth
Heroes”.

ОМЛАДИНСКИ ЛЕТЊИ КАМП

Завршено дружење
средњошколаца

У периоду од 15. до 22. августа 160
младих из шеснаест средњих шко-
ла с територије АП Војводине уче-
ствовало је у омладинском летњем
кампу. Реч је о акцији коју органи-
зује Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне за-
једнице, уз подршку пројектних
партнера – Општине Киштелек, Оп-
штине Кањижа и Фонда „Европски
послови  АП Војводине.

Камп је финансиран у оквиру
ИПА пројекта прекограничне са-
радње Мађарска–Србија под нази-
вом „Комплементарни туристички
развој Киштелека и Кањиже, за-
снован на природним ресурсима”.

ПО ДР ШКА ПР ВА ЦИ МА

Но ва фри зу ра 
за почетак

Ви ше од ше зде сет фри зер ских са -
ло на у Ср би ји при кљу чи ло се ак -
ци ји ра ди ја АС ФМ – „Бес плат но
ши ша ње ђа ка пр ва ка”. У по зи ву
ор га ни за то ра упу ће ном шко лар ци -
ма сто ји да се у сеп тем бру „хи ља -
де гла ви ца спре ма ју да кре ну на
пут зна ња” и да у но ве по бе де тре -
ба да по ђу с но вом фри зу ром. Ак -
ци ја ће тра ја ти од 26. ав гу ста до 1.
сеп тем бра.

Ши ром Ср би је у том пе ри о ду би -
ће ор га ни зо ва но бес плат но ши ша -
ње или пра вље ње фри зу ра за све
ђа ке пр ва ке. Спи сак фри зер ских
са ло на ко ји уче ству ју у ак ци ји, по
гра до ви ма, на ла зи се на дру штве -
ним мре жа ма и на сај ту www.radi-
oas.fm, а ин фор ма ци је мо же те чу -
ти и на овом по пу лар ном ра ди ју у
то ку да на. Ако има те ђа ка пр ва ка
и же ли те да га об ра ду је те но вом
фри зу ром, по треб но је са мо да оде -
те до са ло на на ком је ис так нут
пла кат за ову ак ци ју.

По че так но ве школ ске го ди не до но -
си још јед ну но ви ну: кон цепт јед но -
смен ске на ста ве. Ма ли ша ни ко ји по -
ха ђа ју осмо лет ке има ће ча со ве са мо
у јед ној сме ни и по том ће бо ра ви ти у
шко ли од 12.30 до 16.30. У шко ла ма
у Ср би ји, ко јих има пре ко 200, де ча -
ци и де вој чи це од ла зи ће на на ста ву
увек у исто вре ме, што је, пре ма
мишље њу пси хо ло га, ва жно за фор -
ми ра ње рад них на ви ка. Иде ја Ми -
нистар ства на у ке, тех но ло шког раз -
во ја и обра зо ва ња је сте да кроз овај
пилот-про је кат, то ком про ду же ног
бо рав ка у вас пит но-обра зов ној уста -
но ви, уче ни ци ма бу ду по ну ђе не до -
бро осми шље не ак тив но сти. На кон
ре дов не на ста ве, док че ка ју сво је ро -
ди те ље да се вра те с по сла, ра ди ће
раз не ства ри ко је ће би ти у функ ци ји
њи хо вог раз во ја. По ред то га, ђа ци ће
до ма ће за дат ке за вр ша ва ти у шко ли,
што оста вља ви ше вре ме на за дру же -
ње де це и ро ди те ља. Пре ма на ја ва ма
над ле жних ин сти ту ци ја, де ци ће бити

по ну ђе но пе де сет раз ли чи тих са др -
жа ја: мо ћи ће да уче под над зо ром
на став ни ка, би ће им по ну ђе но ви ше
спо р та, а во ди ће се ра чу на и о њи хо -
вој ис хра ни. Основ не шко ле ће оства -
ри ва ти раз ли чи те мо де ле про гра ма
и ак тив но сти у јед но смен ској ор га -
ни за ци ји ра да у ма тич ним шко ла ма
и из дво је ним оде ље њи ма. Вре ди ис -
та ћи да у овом ве ли ком про јек ту уче -
ству ју шко ле ко је су обез бе ди ле

неопход не усло ве: про стор, осо бље,
ку хи њу или ке те ринг.

Ка да је реч о на шем гра ду, у овај
ам би ци о зан на ци о нал ни про грам за
уна пре ђи ва ње на ста ве укљу че на је са -
мо Основ на шко ла „Мо ша Пи ја де” у
Ива но ву, а мно ги на ши су гра ђа ни су
ве о ма за ин те ре со ва ни да се и у дру -
гим шко ла ма на те ри то ри ји на шег
гра да ор га ни зу је ова кав об лик по др -
шке уче ни ци ма и ро ди те љи ма.

Међутим, пре ма ре чи ма над ле жних
из ло кал не са мо у пра ве, ова ак тив ност
ни је у над ле жно сти Гра да. Оно што је
еви дент но, је сте да ова кав мо дел умно -
го ме олак ша ва ро ди те љи ма бри гу о
де те ту док су они на рад ном ме сту.
Оче ви и мај ке, у тр ци с вре ме ном, че -
сто сво је по том ке оста вља ју код ба ка и
де ка, да ди ља, род би не, у ком ши лу ку.

Днев ни бо рав ци у пан че вач ким шко -
ла ма би ли су део вас пит но-обра зов -
ног ми љеа на шег гра да, али се с вре -
ме ном овај кон цепт бри ге о ђа ци ма
из гу био – остао је са мо у мр ви ца ма.
Ова ме ра Ми ни стар ства за сва ку је
по хва лу, а оста је да се ви ди да ли су и
за по сле ни у пан че вач ким основ ним
шко ла ма вољ ни да пре у зму део бри ге
– на рав но, уз од ре ђе ну нов ча ну на -
док на ду. По ред то га, тре ба ло би уре -
ди ти про стор, а за то су по треб ни но -
вац и, пре све га, до бра во ља. Ди рек -
то ри шко ла су ти ко ји по кре ћу ини -
ци ја ти ву у са рад њи са школ ским
одбором. На рав но, над ле жно ми ни -
стар ство тре ба да обез бе ди но вац нео -
п хо дан да у на шим шко ла ма за жи ви
кон цепт јед но смен ске на ста ве. С дру -
ге стра не, у по је ди ним град ским
школа ма због број но сти ђа ка ова кав
мо дел је не мо гу ће из ве сти. И то тре -
ба зна ти.

ВЛА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ УСВО ЈИ ЛА ПРО СТОР НИ ПЛАН ПОД РУЧ ЈА ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ ПАР КА ПРИ РО ДЕ ПО ЊА ВИ ЦА

СР ЦЕ ЧИ СТЕ ПРИ РО ДЕ

ви јал на ра ван, про ша ра на мре жом
ру ка ва ца и мр тва ја. Је дан од нај ду -
бљих и нај ду жих ру ка ва ца би ла је
По ња ви ца, ко ја сво јим по ло жа јем
пра ти се вер ну гра ни цу плав ног под -
руч ја ле ве оба ле Ду на ва. Ре гу ла ци -
јом во до то ка на овом под руч ју уки -
ну те су број не ве зе ру кав ца с Ду на -
вом и пре се че на је ве за ко ја је по -
сто ја ла с Та ми шем, чи ме је По ња -
ви ца пре тво ре на у мр тва ју. За др жа -
ла је и ре ла тив но ста бил ну ко ли чи -
ну во де ко ја се не знат но сма њу је у

су шним пе ри о ди ма, а тај фе но мен
се об ја шња ва по сто ја њем број них из -
да ни у ко ри ту во до то ка ко је да ју
знат не ко ли чи не чи сте и све же воде.

Овај крај кра се шу ме ко је су у нај -
ве ћој ме ри де гра ди ра не. За ни мљи во
је да се по след њи оста ци не ка да шњих
шу ма хра ста лу жња ка на ла зе на ле вој
оба ли По ња ви це, у бли зи ни ива но -

вач ког мо ста, пре ма се лу Омо љи ца, а
реч је о два ста бла преч ни ка око 80
цен ти ме та ра. Ово под руч је је ре ла -
тив но бо га то ри бом и при сут но је 19
вр ста, ме ђу ко ји ма се из два ја злат ни
ка раш.

По ња вич ке из да ни

Ме ђу тим, стру ка ка же да је ква ли тет
жи вот не сре ди не лош услед људ ске
не мар но сти. Про блем пред ста вља то
што на овом под руч ју ни је ус по ста -
вље но кон ти ну ал но пра ће ње ква ли -
те та жи вот не сре ди не. Ка да је реч о
са мој ре ци По ња ви ци, по сле ди ца за -
му љи ва ња дна је затрпавањe под вод -
них из да ни ко је су глав ни из вор чи -
сте во де и јед на од глав них од ли ка
овог за шти ће ног под руч ја. На осно ву
ана ли за хи дро мор фо ло шких, фи зич -
ко-хе миј ских и би о ло шких еле ме на -
та ква ли те та, еко ло шки ста тус је ока -
рак те ри сан као лош или чак ве о ма
лош.

Не га ти ван ути цај на про стор при -
род ног до бра има и не кон тро ли са на
упо тре ба пе сти ци да и агро хе миј ских
ме ра у по љо при вред ној про из вод њи,
јер се у не по сред ној бли зи ни то ка од -
ви ја ин тен зив на по љо при вред на де -
лат ност. Не га ти ван ути цај има и из -
град ња ку ћа за од мор и дру гих гра ђе -
вин ских обје ка та уну тар и у не по -
сред ној бли зи ни за шти ће ног под руч -
ја, јер иза зи ва уз не ми ра ва ње фа у не и
сма њу је се по вр ши на шум ских ста -
ни шта. Не по сред но уз во до ток на лазе

се и „ди вље” де по ни је ко је пред ста -
вља ју де гра да ци о не пунк то ве окол ног
зе мљи шта, по вр шин ских и под зем -
них во да и се ди мен та, па угро жа ва ју
ста ни шта за шти ће ног под руч ја.

Еко ту ри зам

Под руч је по себ не на ме не на ла зи се
из ме ђу ме ђу на род ног еко ло шког ко -
ри до ра Ду нав и еко ло шких ко ри до ра
Ду на вац и На дел, об у хва та ју ћи Парк
при ро де По ња ви ца. Ду нав као нај ве -
ћа и нај зна чај ни ја европ ска реч на ма -
ги стра ла зна ча јан је и по ту ри стич -
ком про ме ту. Европ ска уни ја кроз
про јек те раз во ја по ду нав ских ре ги ја
по др жа ва и раз вој ту ри зма. Да кле,
кон цепт раз во ја ту ри зма на под руч ју
по себ не на ме не за сни ва се пре све га
на при род ним по тен ци ја ли ма (Парк
при ро де По ња ви ца, Ду нав, Ду на вац,
На дел), али и нa ан тро по ге ном на -
сле ђу и кул тур но-ма ни фе ста ци о ним
са др жа ји ма у об у хва ту Про стор ног
пла на.

По ред очу ва ња при ро де и ту ри стич -
ке ва ло ри за ци је про сто ра, од ве ли ке
је ва жно сти укљу чи ва ње Ду на ва као
зна чај ног по тен ци ја ла раз во ја ту ри -
зма. Пре ма пла ну пан че вач ке ло кал -
не са мо у пра ве, у овом за шти ће ном
под руч ју раз ви ја ће се еко ту ри зам. То
под ра зу ме ва раз ли чи те ак тив но сти
ту ри ста у пре де лу очу ва не при ро де,
као што су пе ша че ње, тр ча ње, во жња
би ци клом, во жња чам ци ма, ку па ње,
ри бо лов и по сма тра ње пти ца.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЉУД СКИ ФАК ТОР

Де гра да ци ју жи вот не сре ди не

Пар ка при ро де По ња ви ца иза зи -

ва ју сеп тич ке ја ме, ба ште, уго сти -

тељ ски објек ти, кам по ви и пла же.

От пад не во де из на се ља Ба нат ски

Бре сто вац и Омо љи ца, као и из

по сто је ће зо не ку ћа за од мор дуж

во до то ка до спе ва ју ди рект но или

ин ди рект но у По ња ви цу.



Петак, 23. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

6

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

„Vacuslim 48” за крат ко вре -
ме оправ да но је по стао ве о ма
по пу ла ран трет ман за ели ми -
на ци ју це лу ли та и ски да ње ви -
шка ки ло гра ма. Заме њује ско -
ро све ску пе трет ма не, а оче -
ки ва ни ре зул та ти су бр зи, по -
у зда ни и без јо-јо ефек та, уко -
ли ко се при др жа ва те са ве та и
про то ко ла ко ји вам је пре до -
чио ваш бјути-те ра пе ут.

Пр ви ко рак се из во ди та ко
што фи зи о те ра пе ут из ме ри
кли јен та, по том се на но се пр -
ви и дру ги пре па рат са ак -
тив ним суп стан ца ма са тер -
мо и крио ефек том, кли јент
уђе у ва ку ум ке су, из ву че се

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

Ре ши те се це лу ли та 
и смр шај те

Па у за

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Јед на од нај ле ко ви ти јих по зна тих

би ља ка сва ка ко је ко при ва. Из у -

зет но је бо га та ра зним ко ри сним

са стој ци ма: бе лан че ви на ма, угље -

ним хи дра ти ма, ма сти ма, кал ци ју -

мом, фос фо ром, гво жђем, ви та -

ми ни ма Ц, А, Б2 и К, ка ро ти ном,

фла воно и ди ма, ор ган ским ки се -

ли на ма, азот ним ма те ри ја ма...

По ред то га што до бро ути че на рас по ло же ње, она про чи шћа ва

крв, чу ва мо краћ не пу те ве, ди сај не ор га не и ор га не за ва ре ње, чи -

сти цре ва и од лич на је за ле че ње бо ле сти иза зва них ви ру си ма и

бак те ри ја ма.

Чај од ко при ве на пра ви те та ко што ће те 50 г усит ње ног ли шћа ку -

ва ти 15 ми ну та у јед ном ли тру во де, оста ви ти пре ко но ћи и пи ти у то -

ку да на уме сто во де као сред ство за ја ча ње и про тив ма ло крв но сти.

У те свр хе од лич но је и се ме ко при ве, ко је тре ба узи ма ти с ме дом.

Мо же те при пре ми ти и сок, та ко што ће те ки ло грам све жег мла дог ли -

шћа опра ти и са мле ти на ма ши ни за ме со, па ис це ди ти. Сок по ме шај -

те с ме дом и пиј те 3-4 ка ши чи це днев но. Сам сок мо же те ко ри сти ти

за ис пи ра ње уста и гр го ље ње у слу ча ју ан ги не и упа ле де сни.

Ево и од лич ног ре цеп та про тив опа да ња ко се: 100 г ли ста ко при -

ве ку вај те 20 ми ну та у по ла ли тра ки шни це или де сти ло ва не во де,

до дај те 25 г ка ми ли це, по кло пи те и оста ви те да сто ји осам са ти.

Про це ди те, па тој теч но сти до дај те два децилитра вин ског сир ће та.

Том ме ша ви ном сва ке ве че ри ма си рај те ко рен ко се.

Моћ на 
ко при ва

ва здух из ње, по кри је тер мо
или обич ним пре кри ва чем и
на кон 20–30 ми ну та ра де се
руч на ан ти це лу лит ма са жа и
лим фна дре на жа.

Про сеч ни ре зул та ти на кон
пр ве се ри је су од 10 до 20
цен ти ме та ра у оби му. Ова ко
убр за но мр ша вље ње по сти же
се на здрав на чин за хва љу ју -
ћи ак тив ним са стој ци ма но -
ве ге не ра ци је. Они има ју сна -
жан ути цај на сма њи ва ње и
фор ми ра ње ма сних на сла га
као и ефе кат дре на же и де -
ток си ка ци је. Оно што до во ди
до та ко бр зих ре зул та та и што
пра ви ве ли ку раз ли ку из ме ђу
методе „Vacuslim 48” и оста -
лих слич них трет ма на је ства -
ра ње ва ку у ма по мо ћу спе ци -
јал но ди зај ни ра не ва ку ум вре -
ће, ко ја је на пра вље на од одо -
бре них ма те ри ја ла при ла го -
ђе них ко жи те ла.

За хва љу ју ћи ва ку у му по -
сти же се кар бок си-ефе кат, ко -
ји по том до во ди до по ве ћа -
ног до то ка ки се о ни ка у ће ли -
је, што да ље ре зул ти ра ду -
бљим и бр жим про до ром ак -
тив них ком по нен ти из пре -
па ра та „Vacuslim 48” у те ло и
до би ја ња пр вих ви дљи вих ре -
зул та та на кон 30 ми ну та.

„Vacuslim 48” трет ман се
ра ди сва ки дру ги дан и мо же
се ком би но ва ти са оста лим
трет ма ни ма за не гу те ла. Ми -
ни ма лан број ко ји тре ба ура -
ди ти је 10 трет ма на, али се
нај бо љи ре зул та ти по сти жу
ка да се се ри ја по но ви.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, то ком да на ве о -
ма че сто ко ри сти мо па у зу а
да то га, углав ном, ни смо ни
све сни. Са свим је у ре ду за у -
ста ви ти по кре ну ту сли ку за -
рад не ког ва жни јег по сла,
или у то ку рад ног да на ис -
ко ри сти ти вре ме за от клон
од тре нут них оба ве за. Уз бу -
дљи во је и ка -
да пла ни ра мо
да ис ко ри сти -
мо ма ло ве ћу
па у зу, ону го -
ди шњу, ка да
се из ме шта мо
из уо би ча је не
сре ди не, па
сва ко дне ви ца
до би ја дру га -
чи ји об лик.

На пра ви ти
па у зу на неколико ми ну та,
да на или на ду жи пе ри од ни -
је ни ма ло ла ко, иа ко де лу је
при ма мљи во. Са ма реч нас
асо ци ра на не ки пре кид, за -
стој у сва ко дне ви ци, али ве -
о ма че сто вре ме па у зе пред -
ста вља нај стре сни ји мо ме -
нат у да ну, на ро чи то ако та
па у за тра је ду же вре ме и ако
је на мет ну та.

Осе ћај да смо пре ки ну ли
не ки по сао и да са да тре ба да
осми сли мо вре ме на дру га -
чи ји на чин пред ста вља сво -
је вр стан стрес. Од ри ца ње од
уо би ча је ног ру тин ски про ве -
де ног да на, иа ко је умо та но у
при ма мљи ве сли ке, за пра во

је сво је вр стан оки дач за по -
че так гро зни ча ве јур ња ве. Тре -
ба ло би да по стиг не мо мно го
то га за вре ме па у зе, без об зи -
ра на то да ли је то она ко ју
до би ја мо у то ку да на или она
ви ше днев на. Оба ве зе, на ко -
је не би тре ба ло да се ми сли,
при ка че се та да као не ком
ма ги јом и по ста ју са став ни
део пр тља га ко ји но си мо на
од мор. Осе ћај њи хо ве при -
сут но сти ра сте са ис ти ца њем
па у зе и ко ли чи на стре са, при -
ти ска и нер во зе пре пла вљу је
и са бо ти ра све при јат но, ле -
по и дру га чи је што тре ба да
до не се от клон од сва ко днев -
них бри га.

Да би нам па у за пру жи ла
све што оче ку је мо, тре ба да
на у чи мо нај пре ка ко да на -
пра ви мо ма ле и че сте за сто -
је, дра го це не тре нут ке у ко -
ји ма по ста је мо све сни се бе
и сво јих ре ак ци ја на сва ко -

днев не до га -
ђа је и љу де у
њи ма. На чин
на ко ји ре а гу -
је мо је све
што нам је по -
треб но да
о с в е  с т и  м о .
Усме ри ти ми -
сли на се бе, на
сво је ре чи, ри -
там ди са ња,
по кре те. Тре -

ба да на у чи мо ка ко да про -
на ђе мо мир у се би, та да га
ши ри мо и око се бе и стрес,
не са ни ца, бри ге, стра хо ви...
по ста ју иза зо ви с ко ји ма се
су о ча ва мо и ко је, кроз пра -
ће ње сво јих ре ак ци ја, упо -
зна је мо и пре ва зи ла зи мо.
Је дан по је дан дра го це ни
тре ну так лич ног мира из -
гра ди ће и са свим но ви начин
на ко ји све сно про во ди мо
вре ме крат ких или дужих
па у за. Уса вр ши ће мо спо соб -
ност ужи ва ња у њима, без
додат ног пр тља га за о ста лих
оба ве за. Ужи ва ње или стрес?
Из бор вр сте па у зе је, као и
увек, на ва ма.

Је дан од тур бу лент ни јих пе ри -
о да у жи во ту ве ћи не же на сва -
ка ко је ме но па у за. То је до ба
ка да се ре про дук тив на фа за
при во ди кра ју, а функ ци ја јај -
ни ка од у ми ре, чи ме трај но пре -
ста је мен стру ал ни ци клус. Ме -
но па у за по чи ње по сте пе но, нај -
че шће из ме ђу 45. и 50. го ди не
жи во та. Већ у до ба пред ме но -
па у зе јај ни ци се по ла ко спре -
ма ју за од ла зак у за слу же ну
пен зи ју и про из во де све ма ње
естро ге на, што до во ди до ве -
ли ких про ме на у ор га ни зму.

Ово је до ба ко је же нама не
па да ла ко, нај пре за то што се
мо ра ју су о чи ти са за стра шу ју -
ћом чи ње ни цом да вре ме не -
за др жи во про ла зи и да њи хо во
те ло ста ри, а по том и за то што
фи зич ке, пси хич ке и емо ци о -
нал не про ме не ко је ме но па у за
до но си уме ју да бу ду за и ста
несно сне.

С ве ћим по ре ме ћа ји ма у ци -
клу су сти жу и ва лун зи – из не -
над ни на па ди то пло те, пра ће -
ни убр за ним ра дом ср ца и осе -
ћа јем уз не ми ре но сти. Иа ко ови
по ре ме ћа ји углав ном тра ју тек
не ко ли ко ми ну та, не под но шљи -
вим их чи ни чи ње ни ца да се
мо гу по на вља ти и по два де сет
пу та то ком да на, као и да се у
жи во ту же не, као вер ни пра ти -
о ци, за др жа ва ју и по не ко ли ко
го ди на.

Ста ти сти ка по ка зу је да се с
ва лун зи ма бо ри око 80% же на
ста ро сти од 45 до 55 го ди на.
На пад тра је од не ко ли ко ми -
ну та до по ла са та и мо же се
де си ти и да њу и но ћу. За вре -
ме уда ра те ле сна тем пе ра ту ра
по ра сте и за чак седам сте пе -
ни. Ја сно је да лет ње вре ли не
са мо до дат но за ку ва ва ју ствар.

И емо ци је кљу ча ју

Пре ста нак лу че ња ен до ге них
естро ге на ути че и на емо тив но
ста ње же не, па су не при јат не
фи зич ке про ме не че сто пра ће -
не и ве ли ким ам пли ту да ма у
рас по ло же њу.

Де ша ва се да се же на у јед -
ном тре нут ку сме је, а у дру гом
већ ро ни су зе, а ни су рет ки ни
раз дра жљи вост, анк си о зност,
ло ша кон цен тра ци ја, сма њен
ли би до, а по не кад и де пре си ја.

у ис хра ну укљу чи те и на мир -
ни це бо га те кал ци ју мом, ка ко
би сте очу ва ли здра вље ко сти -
ју, угро же но због сма ње ња ни -
воа естро ге на.

По ма жу и биљ ке

Цр ве на де те ли на се већ де це -
ни ја ма ко ри сти као лек за убла -
жа ва ње симп то ма ме но па у зе.

Са др жи ве ли ке ко ли чи не фи -
то е стро ге на зва них изо фла во -
но и ди, ко ји су слич не струк ту -
ре као жен ски пол ни хор мон. У
ком би на ци ји с ви та ми ном Е
олак ша ва мно го број не про бле -
ме ка рак те ри стич не за ме но па -
у зу, без обзира на то да ли је реч
о ва лун зи ма или пак не са ни ци,
по ја ча ном зно је њу или нер вози.

Чај од ове биљ ке при пре ми -
те та ко што ће те су пе ну ка -

ши ку су ше не де те ли не пре ли -
ти во дом за гре ја ном на 90 сте -
пе ни, по кло пи ти и оста ви ти
да од сто ји по ла са та. Мо же те
по пи ти две-три шо ље ча ја
днев но.

Жал фи ја је бо га та фла ва -
но и ди ма, па је до бра про тив
ва лун га и гла во бо ље, а пот по -
ма же и ва ре ње и из лу чи ва ње

теч но сти. Ако је кон зу ми ра те
у ви ду тинк ту ре, узи мај те по -
ла ка ши чи це на дан. Мо же те
при пре ми ти и чај, та ко што
ће те су пе ну ка ши ку жал фи је
пре ли ти шо љом вре ле во де,
по кло пи ти и оста ви ти да од -
сто ји по ла са та. То ком да на
по пиј те три шо ље ча ја. Мно ге
же не ко је па те од ва лун га пре -
по ру чу ју и пе ру ан ску злат ну
ма ку и уље жу тог но ћур ка.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Мо ра мо узе ти у об зир и то да
сма њи ва ње ни воа естро ге на по -
ве ћа ва ра зик од на стан ка осте -
о по ро зе и кар ди о ва ску лар них
бо ле сти. Сто га је ула зак у ме -
но па у зу до ба ка да же не, ви ше
не го икад, мо ра ју по ве сти ра -
чу на о здра вој ис хра ни и ре -
дов ној фи зич кој ак тив но сти.

Ко ли ко год да на у ка на пре -
ду је, лек про тив ме но па у зе ни -
је из ми шљен, а ве ро ват но не ће
ни би ти, јер и ни је реч о бо ле -
сти. То је, по пут пу бер те та, фа -
за у жи во ту кроз ко ју сва ка же -
на мо ра да про ђе. Што је пре
при хва ти те и што јој се ма ње
бу де те опи ра ле, лак ше и леп -
ше ће те кроз њу пли ва ти.

Убла жи те симп то ме

Ипак, симп то ме ме но па у зе и те
ка ко мо же те убла жи ти. До вољ -
но је да, за по че так, ко ри гу је те
сво је жи вот не на ви ке – да се
здра ви је хра ни те, из бе га ва те
стрес и да се ви ше кре ће те и
ве жба те. За до дат ну по моћ и
по др шку и у овом слу ча ју по -
бри ну ла се мај ка при ро да. Уко -
ли ко ипак спа да те у ма лу гру пу
же на са из у зет но из ра же ним те -
го ба ма, ко је при род ни пре па -
ра ти не мо гу да убла же, сва ка -
ко се обра ти те ле ка ру, ко ји ће
вам по по тре би пре пи са ти од -
го ва ра ју ћу хор мон ску те рапију.

До бра вест гла си да у при ро -
ди по сто ји не ка вр ста за ме не за
естро ген – хор мон чи је се лу -
че ње у ме но па у зи сма њу је. Реч
је о фи то е стро ге ни ма, биљ ним
хор мо ни ма, чи ји је са став сли -
чан жен ским пол ним хор мо ни -
ма. Ве ли ку пред ност фи то е стро -
ге ни ма у од но су на син те тич ке
хор мо не да је то што они не ма -
ју ни ка ква не же ље на деј ства, а
уз то до ка за но сма њу ју ри зик
од на стан ка осте о по ро зе и шти -
те ср це и крв не су до ве. Нај ви -
ше биљ них хор мо на има у со ји
и про из во ди ма од со је, као што
су то фу и со ји но мле ко, као и у
бо би ча стом во ћу, ин те грал ним
жи та ри ца ма, се ме ну ла на, ора -
си ма и ба де ми ма.

Раз ли чи те сту ди је по ка за ле
су да ви та ми ни Е и Ц има ју
зна чај ну уло гу у ре ду ко ва њу

ва лун га. Од лич ни са бор ци у
бор би про тив пра те ћих симп -
то ма ме но па у зе – де пре си је и
анк си о зно сти, је су ком плекс
ви та ми на Б и маг не зи јум. Не
за бо ра ви те да у овом пе ри о ду

Треба да научимо
како да пронађемо
мир у себи, јер га
тада ширимо и око
себе.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЈЕД НА ПО ЗИ ТИВ НА
СТВАР

Ако би сте пи та ли же не да

про на ђу ма кар јед ну до бру

стра ну ва лун га, све од ре да

би по ми сли ле да има те ве -

о ма лош сми сао за ху мор.

Ипак, та јед на по зи тив -

на ствар за и ста по сто ји и

за пра во је фан та стич на:

на уч ни ци су, на и ме, до ка -

за ли да ва лун зи сма њу ју

ри зик од по ја ве ра ка дој ке

за чак 50 од сто. И не са мо

то – што су ва лун зи сна -

жни ји, че шћи и ду го трај ни -

ји, то је сте пен за шти те од

ра ка ја чи. Се ти те се то га то -

ком сле де ћег на ле та вру -

ћи не. Си гур но ће те га бар

ма ло лак ше под не ти.

ВЕ ЖБАЈ ТЕ, БЕЗ ИЗ ГО ВО РА

Фи зич ка ак тив ност не ће вас осло бо ди ти ва лун га, али ће по -

бољ ша ти ва ше све оп ште зрав стве но ста ње и ви тал ност, па

ће ин ди рект но ути ца ти и на те го бе ко је до но си ме но па у за.

Иза бе ри те би ло

ко ји тип ве жба ња

ко ји вам при ја. Мо -

же те оти ћи на ае ро -

бик, пи ла тес, јо гу

или пак тре ни ра ти

бр зо хо да ње не где у

при ро ди. Ако во ли те

плес, кре ни те на ча -

со ве или јед но став -

но пу сти те му зи ку и

ухва ти те ри там!

ИЗ БЕ ГА ВАЈ ТЕ ОКИ ДА ЧЕ

Упр кос то ме што се ва лун зи не мо гу из бе ћи, ис ку ство је по ка -

за ло да по сто је од ре ђе ни оки да чи ко ји по ја ча ва ју њи хо ву сна -

гу и фре квен ци ју. Ме ђу нај че шће се убра ја ју ко фе ин, ал ко хол,

пре ви ше то пли на пи ци, ду ван ски дим и пре на гла шен стрес.

Из ба ци те, или све ди те на ра зум ну ме ру, све на бро ја но и

ослу шкуј те сво је те ло ка ко би сте от кри ли да ли по сто ји још

не што што вам сме та. Ка да на и ђе вру ћи та лас, не за бо ра -

ви те да ди ше те рит мич но и ду бо ко ба рем пет ми ну та. Из не -

на ди ће те се ко ли ко ће вам то по мо ћи.

КА КВЕ ПРО БЛЕ МЕ ДО НО СИ МЕ НО ПА У ЗА

ВА ЛУН ЗИ НА ТРИ ДЕ СЕТ СТЕ ПЕ НИ: 
КО ПРЕ ЖИ ВИ – ПРИ ЧА ЋЕ
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Ако пи та те ђа ке, 1. сеп тем бар
углав ном их под се ћа на но ви
по че так, а ако пи та те ро ди те -
ље, ве ћи на по ми шља на но ви
из да так. Мно ги ро ди те љи се
за ду жу ју, по зајм љу ју, чак ди -
жу и кре дит ка ко би ма ли ша не
опре ми ли за по ла зак у шко лу.
Јер са мо ком плет књи га за

стари је раз ре де ко шта и до
17.000 ди на ра!

Це не до не ба

У овом слу ча ју ва жи оно: ма ња
де ца, ма њи тро шак! Они чи ја
де ца ове го ди не по ла зе у пр ви
или дру ги раз ред за ком плет
уџ бе ни ка из дво ји ће од 6.000
до 9.000 ди на ра. Ком плет књи -
га за пр ва чи ће у про се ку ко -
шта од 6.000 па до 7.700 ди на -
ра, за дру ги раз ред ко шта до
9.000, док се це не уџ бе нич ких
ком пле та за де цу ко ја иду у
тре ћи и че твр ти раз ред кре ћу
од 6.000 до 10.000 ди на ра.

Оквир но, це на ком пле та књи -
га за пе ти раз ред из но си око
13.859 ди на ра, а за ше сти око
13.540 ди на ра, ма да не ки ком -
пле ти ко шта ју и ви ше од 15.000
ди на ра – све за ви си од уџ бе -
ни ка за ко је се шко ла опре де -
ли ла. Књи ге за сед ма ке ко шта -
ју од 14.000 до 17.000 ди на ра,
а по но сне ро ди те ље бу ду ћих
ма лих ма ту ра на та за до вољ ство
што им де ца по ла зе у осми раз -
ред ко шта ће око 17.000 ди на -
ра. Ове ва ри ја ци је у це на ма
ком пле та за је дан раз ред, ина -
че, за ви се од из да ва ча за ко је
се опре де лио школ ски од бор,
као и од то га да ли де те учи
из бор не и фа кул та тив не пред -
ме те.

Ком пле ти као та кви за по је -
ди не раз ре де не по сто је, а књи -
ге се, углав ном, про да ју по је -
ди нач но. Це на јед ног уџ бе ни -
ка кре ће се од 600 ди на ра па
на ви ше.

– Сва ки ро ди тељ ко ји до ђе
да ку пи књи ге за ђа ка мо ра

има ти спи сак уџ бе ни ка и њи -
хо вих из да ва ча, па он да за јед -
но пра ви мо ком плет – ре кли
су нам у јед ној пан че вач кој
књи жа ри.

На рав но, и ове го ди не, као и
де це ни ја ма уна зад, на бав ка по -
лов них књи га пред ста вља спас
за мно ге по ро дич не бу џе те.

– Ку пу је мо код про да ва ца на
ули ци; за две ћер ке ко је иду у
дру ги и ше сти раз ред да ћу око
10.000 ди на ра. У књи жа ри је
ду пло ску пље. За мла ђу сам на -
шла све књи ге, али за ста ри ју
ни сам, ме њао се про грам па
про дав ци још увек ни су све на -
ба ви ли. А тек тре ба да ку пи мо
све ске и при бор! – ка же за бри -
ну то Ма ри на М. с Ми се.

Сит ни це од ко јих бо ли гла ва

Иа ко се убра ја у „сит ни це”,
школ ски при бор пред ста вља и
те ка ко зна чај ну став ку у бу џе -
ту по треб ном за опре ма ње ђа -
ка. Ра чу на ју ћи на то да ро ди -
те љи не ће гле да ти баш на сва -
ку па ру кад је у пи та њу успех
њи хо ве де це у шко ли (иа ко, ру -
ку на ср це, из глед пер ни це не -
ма ни ка кве ве зе с тим), тр гов -
ци су при пре ми ли бо га ту и ша -
ре ну по ну ду све ски, ран че ва,
ле њи ра и оста лих сит ни ца.

Ку по ви на пер ни ца, оло ва ка,
ре за ча, гу ми ца, при бо ра за ли -
ков но и ге о ме три ју из ро ди -
тељ ског нов ча ни ка из ву че око
6.000 ди на ра. Ма ле све ске ко -
шта ју  око 30 ди на ра, а оне А4
фор ма та 120 ди на ра, пер ни ца
на пу ње на при бо ром око 2.000
ди на ра, а бо ји це ко шта ју од
300 до 700...

За све то тре ба леп ра нац, ко -
ји ко шта од 1.200 ди на ра на пи -
ја ци до 10.000 у књи жа ра ма!

На кра ју овог спискa на ла зе
се обу ћа и оде ћа нео п ход не за
пред сто је ћу го ди ну.

За по че так ту су јак не, ко је
ко шта ју из ме ђу 1.500 и 8.000
ди на ра. За тим, ма ји це и дук -
се ри це, ко је за јед но ко шта ју од
3.000 до 10.000. На рав но, на
спи ску се че сто на ла зе и фар -
мер ке и до њи део тре нер ке,
што је до дат них 4.000 до 10.500
ди на ра из дат ка. Не тре ба за бо -
ра ви ти ни па ти ке, с це ном од
3.000 па на ви ше, и ци пе ле, ко -
је ко шта ју из ме ђу 1.500 и 10.500
ди на ра.

Кад се све то са бе ре, ро ди те -
љи са мо за обла че ње и обу ва -
ње де це мо ра ју да пла те нај ма -
ње још 10.000, ако не и ви ше.

Кад се све ово са бе ре, из да -
ци за јед ног ђа ка на по чет ку
школ ске го ди не уве ли ко пре -
ла зе по ло ви ну про сеч не пла те
у Ср би ји! За јед но де те!

У све тлу ове ста ти сти ке зна -
ње за и ста је сте ску по, а де ца
зна че бо гат ство...

Р. Т.

КОЛИКО ШТА КОШТА

КО ЛИ КО КО ШТА ПО ЛА ЗАК У ШКО ЛУ

ЗА ОПРЕ МА ЊЕ ЂА КА ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
РОДИТЕЉИМА ПОТРЕБНИ КРЕДИТИ

КОМ ПЛЕТ УЏ БЕ НИКА

1. раз ред 6.000–7.700

2. раз ред 6.000–9.000

3. раз ред 6.000–10.000

4. раз ред 6.000–10.000

5. раз ред 13.000–15.000

6. раз ред 13.000–15.000

7. раз ред 14.000–17.000

8. раз ред 17.000

НА ЧЕ МУ ШТЕ ДЕ ТИ, А ГДЕ НЕ ТРЕБА

ЖАЛИТИ ПА РЕ

Не тре ба ште де ти на ран цу, за ко ји струч ња ци ка жу да га

тре ба ме ња ти сва ке дру ге го ди не. Иза бе ри те мо дел ко ји је

ана том ски, ка ко би што ма ње оп те ре ћи вао ле ђа шко лар ца.

С дру ге стра не, бо ји це, гу ми це, ре за чи... не ма ју рок тра -

ја ња и пре од ла ска у ку по ви ну про ве ри те да ли вам је не -

што оста ло од про шле школ ске го ди не. Ку пи те са мо оно што

вам тре ба – фло ма сте ре или бо ји це ко ји вам не до ста ју.

Књи ге ко је је ваш ђак ко ри стио прет ход не го ди не по не -

си те и про дај те улич ном про дав цу, или за ме ни те за књи ге

ко је вам са да тре ба ју.

УЏБЕНИЦИ

Књиге
6.000–17.000

Рад не све ске
300–700

Атлас
950–970

ПРИБОР

Ве ли ке све ске (5 ком.)
600

Ма ле све ске (5 ком.)
150

Нот на све ска
30–70

Пер ни ца (пу на)
1.500–2.000

Ве жбан ке (4 ком.)
120

Блок број 5
90

Опре ма за ли ков но
900

Ра нац
1.200–10.000

ОБЛАЧЕЊЕ

Јак на
3.000–7.000

Дук се ри ца (2 ком.)
2.400–4.000

Ма ји це (2 ком.)
1.000–2.000

Фар мер ке (2 па ра)
4.000–8.000

До њи део тре нер ке
1.000–2.000

Па ти ке
3.000–7.000

Ци пе ле
6.000

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

Оси гу ра ње де те та 
(по лу го ди ште)

500–600

Обез бе ђе ње шко ле 
(по лу го ди ште)

750, 
375 (дру го де те), 
0 (сва ко на ред но)

Из лет 
на по чет ку го ди не

1.200–2.500

Екс кур зи ја 
на по чет ку го ди не

23.400

УКУПНО

7.250– 18.670

УКУПНО

20.400– 36.000

УКУПНО

4.660– 13.820

УКУПНО

25.850– 26.780

УКУПАН ТРОШАК

58.160–95.240

Припремила:
Ј. Катана
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Ка да ће по но во по че ти да 
се ра ди ЕМНГ у бол ни ци?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

На ша су гра ђан ка Љи ља на Ј. пи та ла
је ка да ће у пан че вач кој бол ни ци по -
но во по че ти да се ра ди елек тро ми о -
не у ро гра фи ја (ЕМНГ).

Од го вор нам је да ла др Сла ђа на
Ко ва че вић, ко ја је у Оп штој бол ни ци
Пан че во за ду же на за од но се с јав но -
шћу.

– Код нас у бол ни ци ЕМНГ пре гле -
ди по но во ће по че ти да се оба вља ју у
сеп тем бру и ра ди ће се сва ког че тврт -
ка у Спе ци ја ли стич ком цен тру, у ам -
бу лан та ма број 29 и 30. Елек тро ми о -
не у ро гра фи ја (ЕМНГ) је сте ди јаг но -
стич ка ме то да за утвр ђи ва ње бо ле сти
и оште ће ња пе ри фер ног нер вног

систе ма. То под ра зу ме ва ис пи ти ва ње
де ла нер вног си сте ма од те ла нер вне
ће ли је у кич ме ној мо жди ни (мо тор -
ни не у рон), пре ко ко ре но ва не ра ва
(ра дик са), спле то ва не ра ва (плек су -
са), пе ри фер них не ра ва, не у ро ми -
шић не си нап се и ми ши ћа. Пре глед
тра је око по ла са та, ни је бо лан и ра -
ди се без нар ко зе – об ја сни ла је др
Сла ђа на Ко ва че вић.

Она је на гла си ла и то да вам за
овај пре глед тре ба упут не у ро ло га,
што зна чи да пр во мо ра те код тог
спе ци ја ли сте, па ако он ин ди ку је
ЕМНГ, би ће вам за ка зан пре глед и
до би ће те упут ства за при пре му.

Ме ђу они ма ко ји ми сле да је бо ље
спре ми ти до ма ћу зим ни цу не го ку -
пи ти го то ву у то ку су пр ве при пре ме
за је сен и зи му. Нај че шће се спре ма -
ју ај вар и тур ши ја, а не што ре ђе пек -
мез и слат ко, ма да ни ових те гли не -
ће не до ста ја ти у шпај зу. Ку ва ни па -
ра дајз су за сад ма хом спре ми ли са мо
они ко ји га га је у сво јим ба шта ма.

По ну да на пи ја ца ма ове го ди не би -
ла је углав ном по вољ на, али це не не -
ких по љо при вред них про из во да још
су пре ви со ке. Али док се с пра вом
оче ку је да ће це на па тли џа на па да ти,
па ра дајз ове се зо не, из гле да, не ће би -
ти јеф ти ни ји. Овај хран љив и здрав
плод др жи и да ље це ну с по чет ка се -
зо не, кад је на пан че вач ке те зге сти -
зао из уво за – 150 ди на ра. Исти на,
код по је ди них про да ва ца мо же се на -
ћи (си тан и пре зрео) и за 80, али на
ве ћи ни ме ста ко шта из ме ђу 120 и 150
ди на ра.

И оста ло по вр ће за сад је пре ску по
за ку по ви ну на ве ли ко и кон зер ви -

сање. Пи та ли смо про дав це на Зе ле -
ној пи ја ци хо ће ли це не по вр ћа па да -
ти и ка да гра ђа ни мо гу да пла ни ра ју
пра вље ње зим ни це.

– По чет ком сеп тем бра куп ци по -
чи њу да па за ре за зим ни цу ку пус, па -
при ку, па тли џан, па ра дајз за мле ве -
ње и за ку ва ње... Са да је још ра но и
ку пу ју се ма ле ко ли чи не. Ка ко ће се
кре та ти це не, још се не зна. Ква ли -
тет на ро ба си гур но не ће би ти јеф ти -
ни ја не го што је са да. Оно што је сла -
би јег ква ли те та мо жда хо ће, али до -
бри про из во ди ко шта ће ко ли ко и са -
да – ре кли су нам про дав ци на Зе ле -
ној пи ја ци.

Па при ке су од 100 до 150 ди на ра,
па тли џан од 80 до 120, а леп па тли -
џан пр ве кла се бу де и 120 ди на ра. У
сеп тем бру ће си гур но би ти јеф ти ни -
ји, 50–70 ди на ра по ки ло гра му, или
три ко ма да за 50. Ку пус је од 50 до 70
ди на ра. Што се па при ке и па ра дај за
ти че, ни ко не зна ка ко ће се кре та ти
це не, јер све за ви си од по ну де. Ова

го ди на је ло ша ка да је у пи та њу по вр -
ће, ка жу.

Зна се ка да је за шта вре ме: по чи -
ње се слат ким од ја го да и за вр ша ва
слат ким од гро жђа, а од сла ног се пр -
во при пре ма па ра дајз, па тур ши ја, све
до ку пу са у но вем бру... То је ком плет -
на зим ни ца – ре кли су нам на Зе ле -
ној пи ја ци.

Што се го то ве зим ни це из су пер -
мар ке та ти че, знал ци ка жу да „ку пов -
ни” ај вар не мо же да се по ре ди с до -
ма ћим, ко ји је гу шћи и ин тен зив ни -
јег уку са.

Због то га се, твр де, вре ди по му чи ти.
И да ти ви ше па ра...

Ј. Ка та на

Це не по вр ћа на пи ја ца ма и у са мо -
по слу га ма још су ви со ке, па се пра -
вље ње зим ни це са да не ис пла ти. Кад
то ме до да мо и труд и стр пље ње ко ји
су нео п ход ни за пра вље ње ај ва ра, џе -
мо ва и тур ши је, он да не ки ма ку по ви -
на го то ве зим ни це, без об зи ра на то
да ли је про из ве де на ин ду стриј ски
или у руч ној ра ди но сти, из гле да као
при хва тљи ви је ре ше ње.

Ме ђу гра ђа ни ма с ко ји ма смо ове
не де ље раз го ва ра ли ипак има и оних
ко ји не од у ста ју од до ма ћих, ква литет -
них за ли ха, бо га ти јег и леп шег уку са.

РО СА ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКА, до ма ћи ца:
– Пра вим зим ни цу. Имам сво ју ба -

шту, не ку пу јем ни шта. По ред то га
што је та ко бо љи укус, ви ше се и ис -
пла ти. Па ра дајз смо већ ку ва ли, а кра -
јем ме се ца при пре ми ће мо и тур ши ју,
кра став чи ће и та ко ре дом. По след њи
сти же ки се ли ку пус и та да за вр ша ва -
мо са зим ни цом.

МА РИ ЈА ПАП, фо то граф:
– По ред дво је ма ле де це, при пре -

мам ко ли ко стиг нем. По ма жу нам и

ба ке. Ви ше во лим до ма ће не го да ку -
пу јем го то ву зим ни цу, у сва ком слу -
ча ју. Ин тен зив ни је при пре ме по чи њу
у сеп тем бру.

МИ ЊА КНЕ ЖЕ ВИЋ, 
по љо при вред ни ин же њер:

– Не пра вим зим ни цу, не во лим
да је кон зу ми рам. Во лим са мо слат -
ко, али не спре мам ни то, већ ку пу -
јем (смех). Ку пу јем до ма ће, ску пље
је у мар ке ти ма, али ни ква ли тет у
рад њи ни је као до ма ћи. Бо ље да ку -
пим код не ког ко га по зна јем, за ко га
знам ка ко је пра вио. У ино стран ству
по сто ји ми кро по љо при вре да, где љу -
ди до ла зе на фар ме и упо зна ју се с
на чи ном про из вод ње и с тим ка ко се
га је биљ ке.

СЛАВ КО ПЕ ТР ОВ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– Ми не је де мо зим ни цу. Ту и та мо
спре ми мо не што, кра став це на при -
мер, ку пус. Се зон ско по вр ће је ску по.
Не ма ин фла ци је, а це не иду го ре сва -
ке го ди не. Не знам че му кон ку рен ци -
ја он да.

ЧЕ ДО МИР КЕ СИЋ, сли кар:
– Још је ра но за спре ма ње. Не што

је ура ђе но од оно га што је сти гло на
пи ја цу, али ве ћи на тек тре ба да бу де
од ра ђе на. Што се ти че це на, ка да
упо ре дим це не па ра дај за с це ном
ана на са, ис па да да па ра дајз сти же
не где са Ан тарк ти ка (смех). Већ сви
зна ју да ту не што ни је ка ко тре ба.
Ако не што не до ста је, мо ра да се уве -
зе, али је пи та ње за што це на мо ра да
бу де 150 ди на ра.

НИ КО ЛА ПАН ТЕ ЛИН, 
пен зи о нер:

– Пра ви ли смо до пре две го ди не,
сад ви ше не. Про да је се и у мар ке ти -
ма. Има мно го по сла око зим ни це, а
ни је ни шта ис пла ти ви је. Је ди но џе -
мо ви мо гу да се на пра ве, то је евен ту -
ал но ис пла ти во и по вољ но. Ни је исти
укус и ква ли тет код до ма ћег и ку пов -
ног, али је под но шљи во (смех). Па ра -
дајз је скуп, али оче ку јем да ће це на
па сти, сад тек до ла зи до ма ћи. Овај
ску пи су уво зи ли ко зна ода кле. Це не
во ћа и дру гог по вр ћа мо гу да про ђу.

Анкетирала: Ј. Катана

С. ПЕТРОВМ. КНЕЖЕВИЋ Ч. КЕСИЋ Н. ПАНТЕЛИН

ДА ЛИ ПРА ВИ ТЕ ЗИМ НИ ЦУ?

Не ис пла те се увек до ма ћи про из во ди

М. ПАПР. ДИМИТРИЈЕВСКА

НАША АНКЕТА

„Штрабаг” опет за бо ра вио
на во за че

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, у пе так,
23. ав гу ста, од 9 до 13.30, стру је не ће
би ти на Ба ва ни штан ском пу ту пре ко
пу та Се лек ци је би ља (око бро ја 62 –
про сек код ка фа не „Ла ла”).

У по не де љак, 26. ав гу ста, од 9 до
13.30, без елек трич не енер ги је ће

остати део До ло ва од ула за из прав ца
Пан че ва до до ли не.

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

У пе так Ба ва ни штан ски пут,
у по не де љак До ло во

ПО НУ ДА НА ПИ ЈА ЦА МА

ПО ВР ЋЕ СКУ ПО ЗА ЗИМ НИ ЦУ, А ДА
ЛИ ЋЕ БИ ТИ ЈЕФ ТИ НИ ЈЕ, НЕ ЗНА МО!

Кра ста вац  . . . . . . . 50–80

Ку пус  . . . . . . . . . . 50–70

Па при ка  . . . . . . . 40–150

Па тли џан  . . . . . . . 80–120

Па ра дајз  . . . . . . . 80–150 

Са о бра ћај на сиг на ли за ци ја ко ја упо -
зо ра ва на ра до ве на Jабу чком пу ту,
где се гра ди кру жни ток код скре та -
ња за Ка ча ре во, би ла је по гре шно
по ста вље на, што је угро жа ва ло без -
бед ност во за ча. На и ме, ни је по сто -
јао знак ко ји би во за че што иду ка
Пан че ву усме ра вао на скре та ње уде -
сно на зе мља ни пут. Уме сто да се ис -
кљу че с глав ног пу та, они су на ста -
вља ли да во зе тра ком у ко јој су им у
су срет до ла зи ла во зи ла из су прот ног
сме ра.

С об зи ром на то да је тех нич ко ре -
гу ли са ње са о бра ћа ја на оп штин ским
пу те ви ма и ули ца ма у над ле жно сти
Оде ље ња за са о бра ћај Град ске упра -
ве, обра ти ли смо им се с пи та њем

када ће ова гре шка би ти ис пра вље на.
Ја сми на Ра до ва но вић, са вет ни ца за
од но се с јав но шћу, оба ве сти ла нас је
да у овом слу ча ју ло кал на са мо у пра -
ва ни је над ле жна, јер је Ја буч ки пут у
ка те го ри ји „др жав них пу те ва”, па су
за сиг на ли за ци ју на ње му за ду же не
ре пу блич ке ин сти ту ци је.

Истог да на, ме ђу тим, про пуст на
гра ди ли шту кру жног то ка био је ре -
шен. Не зна мо да ли су за то за слу -
жне град ске или ре пу блич ке слу жбе,
али по ста вљен је уоч љив знак ко ји
во за че оба ве шта ва о нео п ход ном скре -
та њу. Ме ђу тим, гра ди ли ште ни је осве -
тље но, па по себ но но ћу пред ста вља
озбиљ ну опа сност за све ко ји се кре ћу
овим пу тем. Ј. К.
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Бест се лер
ко ји је ос -
во јио ср ца
м н о  г и х
чи та ла ца
и оду ше -
вио пу -
бли ку и
к р и  т и  к у
за ни мљи -
вом при -
чом. Мар -
ни Мак гро
же ли са -
свим јед -
но ста ван жи вот: му жа, де цу и по -
ро дич ни ау то мо бил у пред гра ђу, и
све то ви ди у очи ма чо ве ка за ко га
се уда је док си гур ним гла сом из го -
ва ра суд бо но сно да. Али он да упо -
зна је Бликс Хо ли деј, по ма ло ша -
ша ву ро ђа ку свог му жа, и ви ше ни -
шта ни је исто, баш као што је Бликс
и пред ви де ла да ће се де си ти.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта су исти ни те ла жи. Књи ге из
„Вул ка на” до би ће ау то ри сле де ћих
по ру ка:

„Ка жу да исти на ни је у ви ну, не -
го у ’ша лим се’. То су те исти ни те
ла жи.” 064/2122...

„Исти ни та лаж је кад јед ном у
го ди ну да на при знам же ни да сам
био у ка фа ни, а она баш тад ми сли
да ла жем.” 060/7532...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње че га се нај ви ше
пла ши те:

„Пла шим се да се у Ср би ји ни -
шта не ће про ме ни ти до кра ја мог
жи во та.” 060/1314...

„Нај ви ше се пла шим но са мо је
све кр ве ко ји се у све за ба да.”
066/3451... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 28. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко је жур ке се и дан-да нас
се ћа те?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

Не из о став -
на књи га за
ју на ке ко ји
хо ће да на -
пра ве до бру
жур ку на -
ста ла је на
за ни мљив
на чин. „Че -
сто су клин -
ци на кон
про мо ци ја
тра жи ли да
пи шем о
њи ма, о нај -
бо љем раз ре ду, о ур не бе сној жур -
ки, о њи хо вом ро ђен да ну... ко ји је
био на рав но нај бо љи на све ту... Ово
је мој од го вор. На дам се да сам ис -
пу нио ве ли ка оче ки ва ња.”

„Жур ке у на шој
шко ли” Ро бер та

Та ка ри ча

„По зо ви М 
због љу ба ви” 
Ме ди До сон

Два чи та о ца ко ји до 28. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко га ви по зи ва те ка да вам
тре ба љу ба ви?”, 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

Они ко ји зна ју шта je до бра ка фа на,
зна ју и ко ли ко је за до бру ка фа ну ва -
жан до бар ко но бар. Ако сте до бри с
та квим, има те и при ја те ља, и те ра пе -
у та, и ра ме за пла ка ње. Због до брих
ко но ба ра се ме ња ју и ка фа не – кад
они про ме не рад но ме сто, и го сти иду
за њи ма, кад они слу же, пи ће се пи је
с ме ра ком, јер сте та да ме ђу сво ји ма.
А они вам се истин ски об ра ду ју кад
вас ви де, јер зна ју да сте до шли због
њих...

Сво је му ке оста вљао код ку ће

Ва са Ра ди во јев (56) иза брао је уго -
сти тељ ску шко лу слу чај но. Пр ва же -
ља му је би ла да учи на сме ру за ин -
ду стриј ску пре ра ду ку ку ру за у сред -
њој по љо при вред ној, али те го ди не
ни је би ло до вољ на ђа ка да се офор ми
раз ред, што се ис по ста ви ло као сре -
ћан до га ђај, јер пан че вач ке ка фа не
ни ка да не би до би ле јед ног од ко но -
ба ра оми ље них у це лом гра ду. У „це -
лом гра ду”, јер је ра дио сву да: у хо те -
лу „Та миш”, „Ка си ни”, „Пар ку”, „Бе -
лом нар ци су”, „Бе лом ба гре му”, „Кор -
зоу”, „Ср би ји”, „Три гро зда”, „Сло бо -
ди”, „Сне шку”...

– Ни је ми сме та ло што сам стал но
ме њао рад но ме сто. Ни ка да ми по сао
ни је био мо но тон. Увек но ви љу ди,
но ве ко ле ге – об ја шња ва Ва са.

Бр зо је за во лео ову про фе си ју, а и
ње га су за во ле ли го сти свих ка фа на у
ко ји ма је ра дио. Мно ги су уме ли да
пи та ју кад ра ди Ва са и та да до ла зи ли
на пи ће. Док је ра дио у „Сне шку”, би -
феу на по чет ку Ули це Ра до ми ра Пут -
ни ка, го сти су свра ћа ли са мо ка да би
ње га ви де ли на вра ти ма, а па за ри су
из да на у дан по ста ја ли ве ћи.

– Нај ви ше нов ца су у ка фа ни тро -
ши ли за по сле ни у фир ми „Раз вој и
ин же ње ринг”, ка да су по сле не ко ли -
ко ме се ци ра да у Ли би ји или не кој
дру гој стра ној зе мљи до би ја ли пла те
– при ча нам Ва са.

Се ћа се и кра ја осам де се тих, ка да
је ра дио у „Сло бо ди ној” ка фа ни у До -
ло ву и ка да се са мо за јед но  пре под -
не тро ши ло и по хи ља ду фла ша пи ва!
Та мо су свра ћа ли рад ни ци из ПИК-а,
а по себ но се пи ло по сле ве ли ких по -
сло ва, као што је вр шид ба.

– Ко но бар мо же да при ву че го сте и
да их оте ра. Ја сам знао све у гра ду,
ко је из ко је фир ме и чи ме се ба ви, и
во лео сам да по при чам и на ша лим се
са сви ма. И то се до па да ло го сти ма.
Сво је му ке сам увек оста вљао код ку -
ће – ка же Ва са.

С ко ле на на ко ле но

Тех ни чар друм ског са о бра ћа ја Алек -
сан дар Ра вин (29) из бе га вао је да се
ба ви уго сти тељ ством јер је ње гов отац
био ко но бар. Јед ног ле та, кад је био
код тет ке у Су то мо ру, за по слио се
као шан кер. До бро је за ра дио, па је
и сле де ће го ди не од лу чио да се опро -
ба у овом по слу, али с дру ге стра не
шан ка – као ко но бар. Са да ка же да
не мо же да за ми сли да се ба ви не -
чим дру гим.

– Ни ка да ни је исто. Сва ки дан је
по се бан и сва ки гост је по се бан. Не -
ка да уме да бу де те шко, али ме ни то
иде – ка же Са ле, ко но бар у ка фа ни
„Ђе рам”.

Он се овим по слом ба ви де сет го -
ди на. Оку шао се у ра ду у ди ско те ка -
ма, пла жним ба ро ви ма, на ноћ ним
жур ка ма, свад ба ма, ра зним про сла -
ва ма, пе на-жур ка ма, али му је нај -
леп ше у ре сто ра ну.

– Мо жда је нај те же ра ди ти у дис -
ко те ци, јер се на јед ном ме сту на ла зи
мно го мла дих и пи ја них го сти ју. Јед -
ном ми се чак де си ло, ка да је из би ла
ве ли ка ту ча у Га ју, да сам до био бар -
ску сто ли цу у гла ву – при ча Са ле.

Он ка же да се у уго сти тељ ству, од
ка да он ра ди, је ди но про ме ни ло то
што има све ма ње бак ши ша. Нај ве ћу
на пој ни цу до био је јед ном у Цр ној
Го ри – 121 евро, али то је би ло дав но.

– Ле по је ка да те не ко по хва ли,
ка да се упи ше у књи гу ути са ка или
по зо ве га зду јер је пре за до во љан. То
је и бит ни је од бак ши ша и не ка ко
ве ћа на гра да за рад – за кљу чу је
Алексан дар.

Го спо ђа Ми ра

Мир ја на Бо јо вић (56) за вр ши ла је уго -
сти тељ ску шко лу и по че ла да ра ди
као ко но ба ри ца кад су у на шем гра ду
по сто ја ле пра ве ка фа не. Као же на у
овом по слу, ни ка да ни је има ла не -
при јат но сти и на свој рад ни век гле да
с ве ли ким по што ва њем. Ка же, ра до -
ва ла се кад је ишла на по сао.

По че ла је 1984. го ди не у хо те лу
„Та миш” као то чи лац пи ћа и ту, на
по слу, упо зна ла и му жа, ко но ба ра.
По сле по ро диљ ског (ро ди ла је два си -
на) ра ди ла је у „Ка си ни”.

– У овај ло кал су до ла -
зи ли фи ни љу ди. Има ли
смо стал не го сте, адво ка -
те, ле ка ре, но ви на ре... Они
су зна ли да ће би ти до бро
услу же ни, а ми ко но ба ри
смо их во ле ли због њи хо -
вих при ча и до брих на -
пој ни ца ко је су оста вља -
ли. У овом по слу је ле по
што упо зна јеш пу но љу -
ди. Сви они се по сле
јавља ју и на ули ци, по -
при чаш с њи ма, а имаш
и ко ме да се обра тиш ка -
да ти је по треб на не ка
ситна по моћ – при ча нам
Мир ја на.

Она ис ти че да се сва -
шта при ча ло о же на ма ко -
је ра де у уго сти тељ ству,
али да су то сте ре о ти пи.
Сма тра да је при ступ го -

сту увек био нај ва жни ји за то ка ко
ће се он по на ша ти пре ма ко но ба ру.
Она и њен су пруг су се ба ви ли уго -
сти тељ ством и ме ђу соб но се ве о ма
по што ва ли и јед но дру гом ве ро ва ли
без остат ка.

– Ни сам има ла при ли ку да при су -
ству јем не ким не при јат ним до га ђа -
ји ма. Не ка да се де ша ва ло
да се љу ди по сва ђа ју, али
то су углав ном би ли го сти
ко ји ни су ина че до ла зи ли
у „Ка си ну”. Би ло је не ка -
да про бле ма у хо те лу „Та -
миш” ка да је би ло жи ве
му зи ке и пу но го сти ју, али
сам ја та да ра ди ла за шан -
ком, па сам би ла изо ло ва -
на од то га – ка же Ми ра.

И та да се, при ча, пи ло
као и да нас. Ка да су до ла -
зи ли адво ка ти док је ра -
ди ла у ка фа ни „Евро па”,
спа ја ли су се сто ло ви, а
они ни су ишли ку ћи док
свих сед мо ро-осмо ро го -
сти ју не „обр не ту ру”.

Ста ра шко ла

Де јан Сто ја нов ски (45)
же лео је од у век да се бави

уго сти тељ ством. Већ је у
пр вом раз ре ду сред ње
шко ле по ка зао сво ју
спрет ност и спрем ност да
се ба ви овим по слом. У
дру гој го ди ни сред ње био
је на прак си у Би о гра ду
на Мо ру.

– Од мах по за вр шет ку
шко ле кре нуо сам да ра -
дим у ноћ ном клу бу у Ка -

ча ре ву, јед ном
од пет та квих у
це лој Ју го сла -
ви ји. Имао сам
се дам на ест го -
ди на и по чео
сам да за ра ђу -
јем – при ча
нам Де јан.

У шко ли је
до ста на у чио
од про фе со ра,
а ка сни је је крао за нат од
ста ри јих коле га.

– До бар ко но бар мо ра
да по шту је го ста. Ни је ва -
жно је ли гост си ро ма шан
или бо гат, за ме не су сви
исти – ка же Де јан.

При ме ћу је да се ка фан -
ска кул ту ра до ста про -
менила.

– Дру га чи је се жи ви,
сви хо ће не што на бр зи ну и стал но
су не за до вољ ни. Про блем је што го -
сти већ до ђу та кви у ре сто ран. Ја во -
лим да бу ду за до вољ ни. Не да их ја
слу жим, већ услу жу јем. Сре ћан сам
ка да су они срећ ни – об ја шња ва
Дејан.

Ми сли да је тех ни ка до ста оту ђи -
ла љу де, јер че сто по сма тра по ро ди -
це ко је до ла зе да ру ча ју, а ме ђу соб но
не раз го ва ра ју, већ стал но гле да ју у
те ле фо не.

– Пре су се сто ло ви са -
ста вља ли, љу ди су при ча -
ли за сто лом, ша ли ли се,
дру жи ли... Нај ви ше се об -
ра ду јем ка да ви дим ком -
плет ну по ро ди цу: од пра -
де де и пра ба бе па до бе -
бе, ка да они сла ве не ки
осам де се ти, де ве де се ти ро -
ђен дан, и сви су ра до сни
и рас те ре ће ни. Та кве го -
сте је нај леп ше услу жи -
ва ти. Ра ду јем се ка да ви -
дим да још увек по сто је
та кве по ро ди це – при ча
Де јан.

Сма тра да ипак увек мо -
ра да се за др жи про фе си -
о на ли зам без об зи ра на то
ко је гост.

– У ре сто ра ну тре ба да
бу де при јат но, али не да
се осе ћа кућ на ат мос фе -
ра. Ни ка да се би ни сам до зво лио да
пре ђем ту гра ни цу и бу дем бли зак с
го стом – об ја шња ва Де јан.

Ра дио је у ду го у ка феу „Бјан ко” и
ре сто ра ну „Ма ли рај”, а са да је за по -
слен у јед ном уго сти тељ ском објек ту
у Бе о гра ду.

– Го сти се ку пу ју ма лим ге сто ви ма.
Бит но је да ко но бар бу де љу ба зан и
услу жан, бак шиш је ре ла тив на ствар.
Про фе сор нам је у шко ли при чао да
не кад по сле на пор ног да на не ће мо
мо ћи од на пој ни це да ку пи мо ни ку -
ти ју ци га ре та, а да ће мо већ сле де ћег
да на за ра ди ти за де сет да на уна пред.
Се ћам се да сам до био на пој ни цу од
две ста евра, али то је би ло је ди ни пут

у по след њих пет на ест го ди на – ка же
Де јан.

На у чио је у овом по слу да но вац не
чи ни љу де срећ ним.

– Ка ко го сти по сма тра ју нас, та ко и
ми по сма тра мо њих. Мо гу да про це -
ним на пр ви по глед да ли је не ко за -
до во љан или не. Схва тио сам да то
ко ли ко не ко има нов ца уоп ште ни је
услов за сре ћу – за кљу чу је Де јан.

Са мо искре но

Дра ган Ни ко лић (32) за вр шио је уго -
сти тељ ску шко лу, али та да ни је имао
пред ста ву ка ква је ово про фе си ја. За -
то је по сле сред ње шко ле по чео да
ра ди не ке дру ге по сло ве. Ка да је схва -
тио да ни је баш ла ко за ра ди ти од фи -
зич ких по сло ва, за по слио се у ре сто -
ра ну „Ба ка на”. До бра за ра да га је при -
ву кла и са да твр ди да не би ра дио ни -
је дан дру ги по сао.

– Ле ти си у хлад ном, зи ми у то -
плом. Увек си у чи стом оде лу и ра -
диш на кул тур ном ме сту – ка же
Драган, сада запослен у „Трешњици”.

Сма тра да по сао ни је те жак ка да
је чо век за до во љан со бом и ка да се
по ми ри с тим да има раз ли чи тих го -
сти ју. Пре ма сви ма има исти од нос,
али су му нај те жи они ко ји во ле да
се „пра ве па мет ни”, јер од у зи ма ју
вре ме.

– На у чио сам да ка да се окре нем
од сто ла, за бо ра вим све то и са со -
бом по не сем са мо по руџ би ну – при -
ча Дра ган.

Сма тра да мла ди ко но ба ри гре ше
ка да го сте по сма тра ју са мо кроз бак -
шиш и за бо ра вља ју да они ипак сво -
јим про фе си о на ли змом и при сту пом
по слу за ра ђу ју пла ту за све за по сле не
у ка фа ни. Ње гов нај ве ћи бак шиш био
је око две ста евра.

– У уго сти тељ ству је до вољ но ко ри -
сти ти са мо де сет ре чи. Ве ћи на го сти -
ју и не во ли да им ко но ба ри сто је над
гла вом. Оно што је нај ва жни је – ни ко
не во ли лаж! Ако за бо ра виш не што
да до не сеш, нај бо ље је из ви ни ти се и
при зна ти. То уме чак и да бу де сим -
па тич но. За то су ми оми ље ни го сти
мла ди љу ди. Њи ма је све ле по, не ма -
ју бри ге и ни шта им не пред ста вља
про блем – при ча Дра ган.

До бар ко но бар мо ра да има основ -
но кућ но вас пи та ње, ка же.

– Ме не је овај по сао учи нио ко му -
ни ка тив ни јим. Дра го ми је што сам
упо знао мно го љу ди и по стао још бо -
ља осо ба – за кљу чу је он.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ КО НО БА РИ

КАД СУ СЕ ПЛА ТЕ ТРО ШИ ЛЕ У КА ФА НИ

Васа Радивојев

Дејан Стојановски

Мирјана Бојовић

Драган Николић

Александар Равин
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Гор да на Јо си мов, 

про фе сор ка раз ред не на ста ве

МУ ЗИ КА: Би ло би див но ка -
да би уме сто ре чи те кле но те
и му зи ка, па би смо мо гли да
ужи ва мо у ча роб ним зву ци -
ма мо је оми ље не пе ва чи це
Но ре Џонс, чи ју је му зи ку те -
шко кла си фи ко ва ти у од ре -
ђе ни жа нр, што све му да је по -
себ ну чар. Пр ви ал бум „Come
Away With Me” нај ви ше је ли -
чио на џез и по сти гао је ве ли -
ки успех, а по сле то га, оку па -
на сла вом, до би ла је кри ла и
кре ну ла ра зним пу те ви ма. На
на ред них пет ал бу ма ко ре ни
ње не му зи ке би ли су у џе зу,
али се ла га но по и гра ва ла ра -
зним жан ро ви ма, као што су
поп, рок, па чак и фолк, и
ство ри ла нео до љи ве ком по -
зи ци је, пре но се ћи њи ма сво ју
лир ску је дин стве ност. Има им -
пре сив ну ка ри је ру и успех, а
тек три де сет се дам го ди на.
По ка за ла се у нај бо љем све -
тлу, као из вр стан тек сто пи -
сац, из у зе тан му зи чар и фан -
та стич на пе ва чи ца. Ан га жо -
ва на пе сма „Flipside” пред ста -
вља њен про тест про тив све
ве ћих ра сних тен зи ја ко је по -
тре са ју Аме ри ку, а по ру ка је
ве о ма ја сна: „Put the guns away,
or we’ll all gonna lose”. Но ри -
на му зи ка је са вр ше но је дин -
ство ње ног је дин стве ног во -
ка ла и кла ви ра.

КЊИ ГА: То пле лет ње да не
обо жа вам да за чи ним књи -
гом „Као во да за чо ко ла ду”
Ла у ре Ески вел, ко ја нас во ди
у Мек си ко по чет ком 20. ве -
ка. Има два на ест по гла вља,
за сва ки ме сец у го ди ни, и
исто то ли ко ре це па та, јер ко
јед ном за ђе у ма гич ни свет

ста ре мек сич ке ку хи ње, оста -
ће та мо за у век оп чи њен ча -
ро ли јом ми ри са и уку са ко ји
му те ра зум, ма ме су зе, по бу -
ђу ју љу бав, иза зи ва ју ме лан -
хо ли ју и ме ша ју ма шту и
ствар ност ку ва ри це-ча роб ни -
це Ти ти. Она је ро ђе на на ку -
хињ ском сто лу пре пу ном за -
чи на и по вр ћа, оку па на вла -
сти тим су за ма, ко је ће је пра -
ти ти це лог жи во та. Ово де ло
ма гиј ског ре а ли зма и фе ми -
ни стич ке те ма ти ке има осно -
ву у сна зи и упор но сти же не
ко ја се бо ри за сво ју бу дућ -
ност и ста тус у па три јар хал -
ној за јед ни ци.

ФИЛМ: Ча ро ли ју мо ра и ле -
по ту грч ког остр ва Ке фа ло -
ни је, с при ка зом глав ног ме -
ста Ар го сто ла, до жи ве ла сам
кроз филм „Ман до ли на ка -
пе та на Ко ре ли ја”, ко ји је ро -
ман тич на рат на дра ма уте -
ме ље на на бест се ле ру Лу ја
де Бер ни је ра. Љу бав ни и рат -
ни мо ти ви при че по ве за ни
су у склад ну це ли ну на то -
пље ну ми ри сом ма сли на и
мо ра, уз не жне зву ке ман до -
ли не. Од нос ита ли јан ског вој -
ни ка ка пе та на Ко ре ли ја (Ни -
ко лас Кејџ) и Пе ла ги је (Пе -
не ло пе Круз) скре нуо је глав -
ну те му фил ма, ко ја је сте
Дру ги свет ски рат, на њи хо -
во збли жа ва ње. Епи лог фил -
ма је да љу бав по бе ђу је и нај -
ве ће не во ље.

Као во да за чо ко ла ду

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

На сту пи у Пан че ву,
Ба ри ју и Ве ро ни

Пи ја ни ста из Пан че ва Ма теј Јо -
ва но вић одр жа ће кон церт у Кул -
тур ном цен тру у су бо ту, 31. ав -
гу ста. За вр шио је ни жу Му зич -
ку шко лу „Јо ван Бан дур”, а по -
том шко ло ва ње на ста вио у шко -
ли „Мо кра њац” у Бе о гра ду, од -
сек кла вир, у кла си про фе со ра
Јан ка Ђо ко ви ћа. Тре нут но сту -
ди ра на Кон зер ва то ри ју му
CRR93 у Па ри зу, у кла си пи ја -
ни сти ки ње и пе да го га свет ског
гла са Ја сми не Ку ла глић.

Ма теј Јо ва но вић је уче ство -
вао на број ним до ма ћим и ме -
ђу на род ним так ми че њи ма. На
ин тер на ци о нал ном кон кур су
„Ан то нио Са ли је ри” у Ита ли ји
(Ле ња го) осво јио је дру гу на -
гра ду (пр ва у ње го вој ка те го -
ри ји ни је до де ље на), на так ми -
че њу „Lagny sur Marne” у сред -
њој ка те го ри ји ус пео је да уђе у
фи на ле, а по том је на сту пио на
так ми че њу „Cles d’or”, где је
осво јио че твр ту на гра ду так ми -
че ћи се с пи ја ни сти ма ко ји су
за вр ши ли ма стер-сту ди је и ко -
ји су од ње га ста ри ји пет и ви -
ше го ди на. На ре пу блич ком
так ми че њу 2017. го ди не осво -
јио је дру гу на гра ду, на так ми -
че њу пи ја ни ста „Сла вен ски” пр -
ву, на Ме ђу на род ном так ми че -
њу „Јо сиф Ма рин ко вић” Зре -
ња нин – тре ћу на гра ду, а исто
та ко и на Ме ђу на род ном так -
ми че њу у Шап цу. Го ди не 2016.
при мљен је у му зич ки камп „In-
terlochen” у Ми чи ге ну у САД и
уче ство вао је на мно го број ним
кон цер ти ма, од ко јих ва ља по -
ме ну ти: фе сти вал „Кла сик” у
Пан че ву и кон церт му зи ке срп -
ских ком по зи то ра у бе о град -
ском СКЦ-у. Вр ло за па же не на -
сту пе имао је и у са ла ма Ре ги -
о нал ног кон зер ва то ри ју ма у Па -
ри зу CRR93 и кул тур ном цен -
тру „Jean-Houdremont”, та ко ђе
у Гра ду све тло сти.

Пре го ди ну да на до шао је на
иде ју да пре ко дру штве них мре -
жа при ву че што ви ше љу ди ши -
ром све та, оне ко ји во ле му зи -
ку и звук кла ви ра. За то је на
„Ин ста гра му” отво рио на лог
под на зи вом „PianoWorldWide”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Тур не ја у окви -
ру ко је ћеш сви ра ти и у свом
род ном гра ду ор га ни зо ва на је
за хва љу ју ћи „Ин ста грам” на -
ло гу под на зи вом „PianoWor-
ldWide” ко ји си по кре нуо. Ка -
ко си до шао на иде ју да на пра -
виш овај про фил и шта је ње -
гов циљ?

МА ТЕЈ ЈО ВА НО ВИЋ: „Pia-
noWorldWidе” сам по кре нуо с
ци љем по пу ла ри за ци је кла вир -
ске му зи ке. Уз до бро пред ста -
вља ње кла сич на му зи ка мо же

би ти ве о ма за ни мљи ва и атрак -
тив на. Бу ду ћи пла но ви су по -
пу ла ри за ци ја гло бал но „ква ли -
тет не” му зи ке без об зи ра на
жа нр. Пре не ко ли ко ме се ци
отво рио сам под на лог „Classi-
calMusicWorldWide”, ко ји је од -
лич но при хва ћен и за сад бро -
ји се дам хи ља да љу ди, а пре
ме сец да на смо отво ри ли и „Gu-
itarWorldWide”.

l Ко ли ко ја ва жно за умет -
ност да се про мо ви ше и пу тем
дру штве них мре жа?

– Не мо же мо за не ма ри ти чи -
ње ни цу да у да на шње вре ме
љу ди ве ћи ну сло бод ног вре ме -
на про во де ко ри сте ћи мо бил -
не те ле фо не, и то углав ном на
дру штве ним мре жа ма. Мо ра -
мо др жа ти ко рак с вре ме ном.
Ра ни је је то био ТВ, сад је ин -
тер нет. Је ди но је бит но одр жа -
ти ква ли тет и чи ни ти га до -
ступ ним сви ма. Кон такт са
умет но шћу по треб но је има ти
сва ко днев но.

l Ко ја ћеш де ла из ве сти на
кон цер ту и ко ли ко она мо ра ју
да бу ду атрак тив на ка ко би се
при ву кла пу бли ка?

– Би ра ње про гра ма је ве о ма
бит на ствар, у то ме ми је по -
мо гла мо ја про фе сор ка Ја сми -
на. У пр вом де лу про гра ма пу -
бли ка ће има ти при ли ку да чу -
је че ти ри со на те: три Скар ла -
ти је ве со на те и Шу бер то ву со -
на ту у А-ду ру. Дру ги део је тем -
пе ра мент ни ји и вир ту о зни ји.
По чи њем Ра ве ло вом „Игром
во де”, за тим сле де Шо пе но ва
ети да Оп. 10 у Еф-ду ру и пр ви

ске р цо, а про грам за вр ша вам
пр вом Про ко фје вље вом со на -
том. Циљ про гра ма је ви ше за -
др жа ти и за ин те ре со ва ти пу -
бли ку за бу ду ће кон цер те, про -
бу ди ти же љу за да ље от кри ва -
ње и ужи ва ње у умет но сти. По -
треб но је на ћи до бар ба ланс
из ме ђу ли рич но сти и вир ту о -
зно сти.

l Та ле нат пре ма му зи ци от -
крио си слу чај но и од мах се
по ка за ло да си ве о ма на да рен.
Твој брат сту ди ра глу му. Да ли
је на не ки на чин ути ца ло то
што је ваш отац фо то-ре пор -
тер, ко ји је из ме ђу оста лог пра -
тио и кул тур не до га ђа је? Да ли
се се ћаш не ких при ча о то ме и
ко ли ко су ти уоп ште ње го ва
ис ку ства зна чи ла у од ра ста њу?

– Од ма ле на смо би ли у дру -
штву умет ни ка. Ро ди те љи су
нас стал но во ди ли на пред ста -
ве, му зич ке до га ђа је, че сто смо
би ли и на та ти ним из ло жба ма.
У ку ћи су нам увек пу шта ли
му зи ку. По ред рок му зи ке, мо -
гла се чу ти и кла си ка. Ка да сам
ма ло по рас тао, та та ме је во -
дио на раз не кон фе рен ци је за
ме ди је с кла сич ним му зи ча ри -
ма, што ми је омо гу ћи ло да ви -
дим њи хов жи вот из дру га чи -
јег угла и стек нем ве ли ко зна -
ње ко је се у шко ли не мо же до -
би ти. Све то је има ло ве ли ку
уло гу у на шем од ра ста њу.

l Сту ди је на кон зер ва то ри -
ју му у Па ри зу зах те ва ју до ста
ра да. Ко ли ко вре ме на про ве -
деш у ве жба њу? Да ли имаш
при ли ке да на сту паш та мо?

– Кон стан тан рад је нео п хо -
дан. У мом слу ча ју то је че ти -
ри до шест са ти ак тив ног ве -
жба ња сва ког да на, не ра чу на -
ју ћи па у зе. Че сто имам при ли -
ку да сви рам на кон цер ти ма и
јав ним на сту пи ма у ор га ни за -
ци ји кон зер ва то ри ју ма. У пла -
ну су и со ли стич ки кон цер ти у
бли ској бу дућ но сти.

l Ко ли ко се че сто так ми чиш
и ко ли ко ти на гра де зна че?

– Так ми че ња су углав ном до -
бар на чин да до би је мо ши ру
сли ку. На рав но, увек тре ба гле -
да ти ко се ди у жи ри ју и сва ку
на гра ду, на ступ и кри ти ку, до -
бру или ло шу, пре и спи та ти с
про фе со ром. Прет ход них го -
ди на сам био до ста ак ти ван на
так ми че њи ма пр вен стве но у
Ср би ји, а ка сни је у ино стран -
ству. Са да се кон цен три шем на
кон цер те и за вр ша ва ње сту ди -
ја. Так ми чар ски дух је увек до -
бро до шао, а на гра де су ми од -
у век слу жи ле као јед на од мо -
ти ва ци ја.

l Ка ко се осе ћаш док сви -
раш?

– Ис пу ње но. Док сви рам,
знам да сам на пра вом ме сту у
пра во вре ме.

l Ко ли ко ти зна чи то што
ћеш на сту пи ти пред сво јим су -
гра ђа ни ма?

– Ве ли ка ми је част да сви -
рам у Пан че ву. Ов де жи ви ве -
ћи на мо јих при ја те ља и фа ми -
ли је, љу ди ко ји су ме од у век
по др жа ва ли. По сто ји и до за од -
го вор но сти ка да се сви ра пред
су гра ђа ни ма.

Културни телекс
Му зи ка
Пе так, 23. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт -
на про мо ци ја ал бу ма „Riddlephore” Пе тра Зор ки ћа (Пе тар З).

Пе так, 23. ав густ, 22 са та, ба шта До ма омла ди не: кон церт
бен да „Ку кус клан”.

Су бо та, 24. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт
Там бу ра шког ор ке стра Пан че во.

Уто рак, 27. ав густ, 19 са ти, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт
хо ра „Во кал кидс”.

Сре да, 27. ав густ, 21.30, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт во -
кал ног џез квар те та „Минг”.

Четвртак и пе так, 29. и 30. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног
цен тра: ма ни фе ста ци ја „Да ни пан че вач ког ро кен ро ла”.

Из ло жбе
По не де љак, 26. ав густ, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: из ло жба ро кен рол екс по на та, фо то гра фи ја и пла ка та из
исто ри је рок кул ту ре у Ср би ји.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МА ТЕЈ ЈО ВА НО ВИЋ, ПИ ЈА НИ СТА

ПАН ЧЕ ВАЦ НА ТУР НЕ ЈИ ПО ЕВРО ПИ

ПЕ ТИ ФЕ СТИ ВАЛ „FREEDOM ART”

У три да на осам бен до ва
Од че тврт ка до су бо те, 29–
31. ав гу ста, би ће одр жан фе -
сти вал „FreeDom Art”, ко ји
већ пе ту го ди ну за ре дом ор -
га ни зу је Дом омла ди не Пан -
че во. По се ти о ци мо гу оче ки -
ва ти из ло жбе и кон цер те до -
ма ћих и стра них из во ђа ча.

У че твр так, 29. ав гу ста, од
17 са ти, у дво ри шту До ма омла -
ди не би ће одр жа на про мо ци -
ја Шко ле цр та ња, а у 20 са ти
би ће отво ре на из ло жба Удру -
же ња ли ков них умет ни ка Пан -
че ва под на зи вом „Радо ви на
па пи ру”. У 21 сат по чи ње му -
зич ки про грам у окви ру ког

ће на сту пи ти бен до ви „The Fil-
ters” (Бе о град), „Sink” (Бе о -
град), „Random” (Бе о град) и
„Cardinal Point” (Вра ње). У су -
бо ту од 22 са та пу бли ка ће чу -
ти са став из Бер ли на под нази -
вом „Phase X”, а на кон то га ће
сви ра ти по зна ти бе о град ски
бенд „Де ца ло ших му зи ча ра”.

Фе сти вал ће би ти за тво рен
кон цер том бен до ва РАМ ПА
и „Irie FM”.

У не де љи фе сти ва ла „Free-
Dom Art”, од 26. до 31. ав гу -
ста, умет ни ци из Не мач ке и
Ср би је цр та ће му ра ле у До му
омла ди не.

ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ

Ути цај ја пан ске кул ту ре у Ба на ту
У На род ном му зе ју Пан че во у
уто рак, 20. ав гу ста, отво ре на је
из ло жба под на зи вом „Ја па ни -
зам у Ба на ту 1869–1969 (вер -
зи ја 1.1)”. Ау тор из ло жбе је Де -
јан Вор гић из На род ног му зе ја
Зре ња нин, а струч ни са рад ни -
ци би ли су др Ол га Ко ва чев
Нин ков из Град ског му зе ја Су -
бо ти ца и Ди ми три је Јо ва нов из
На род ног му зе ја Пан че во.

– Му зеј у Зре ња ни ну има ду -
гу тра ди ци ју чу ва ња и не го ва -
ња ја пан ске кул ту ре на про сто -
ру Ба на та. Из ло жба је ло ги чан
след ове тра ди ци је, а не по сред -
ни по вод је обе ле жа ва ње пе де -
сет го ди на од пот пи си ва ња пр -
вог и за Ср би ју још увек ва же -
ћег спо ра зу ма о кул тур ној са -
рад њи из ме ђу та да шње ФНРЈ
и Ја па на. Ова из ло жба с јед не
стра не има циљ да пре зен ту је
по крет на кул тур на до бра ко ја
по ти чу с про сто ра Ја па на или
су на ста ла под ње го вим ути ца -
јем, а чу ва ју се у ба нат ским

јав ним збир ка ма и при ват ним
ко лек ци ја ма, а с дру ге стра не
ис тра жу је кул тур не и умет нич -
ке ве зе из ме ђу Ба на та и Ја па -
на пре зва нич ног пот пи си ва ња
уго во ра о кул тур ној са рад њи
1968. го ди не, ко ји је сту пио на

сна гу на ред не го ди не – ре као
је Де јан Вор гић.

На из ло жби је пред ста вље но
бли зу пе де сет струч но об ра ђе -
них пред ме та и це ли на, од че -
га се ско ро по ло ви на на ла зи у
вла сни штву На род ног му зе ја

Зре ња нин. Пре о ста ли по ти чу
из јав них уста но ва као што су
На род ни му зеј Пан че во, На -
род ни му зеј Ки кин да, Град ска
на род на би бли о те ка „Жар ко
Зре ња нин” и Са вре ме на га ле -
ри ја УК „Еч ка”, али и из зре -
ња нин ских при ват них ко лек -
ци ја.

– Из ло жба „Ја па ни зам у Ба -
на ту” пр ви пут об ра ђу је те му и
тер мин ја па ни зма, а ко ли ко је
ова те ма код нас оста ла не раз -
ви је на, до ка зу је то што је до
да нас на пи сан са мо је дан струч -
ни чла нак из исто ри је умет но -
сти ко ји ис тра жу је кул тур ни
ути цај Ја па на – ис та као је Вор -
гић.

На под руч ју не ка да шње Уга -
р ске, а да нас Вој во ди не, тер -
мин ја па ни зам се пр ви пут ја -
вља у та да шњем Ве ли ком Беч -
ке ре ку, да нас Зре на њи ну, 1902.
го ди не.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 12. сеп тем бра.

Матеј Јовановић
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НАШ ГОСТ: ЈО НЕЛ ПО ПО ВИЋ, АКА ДЕМ СКИ СЛИ КАР

СЛИКАРЕ ТРЕБА ЦЕНИТИ ДОК СУ ЖИВИ

Јо нел По по вић (69) ро ђен је у
Ба нат ском Но вом Се лу. За вр -
шио је сред њу Умет нич ку шко -
лу у Но вом Са ду, а сли кар ство
је ди пло ми рао на Ли ков ној ака -
де ми ји у Бу ку ре шту 1973. го -
ди не, у кла си сли ка ра Кор не -
ли ја Ба бе. На кон сту ди ја крат -
ко вре ме је пре да вао у шко ли у
Али бу на ру, а за тим је до био
по сао гра фич ког уред ни ка у
НИУ „Ли бер та теа”, где је ра -
дио до пен зи је.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Да ли се у ва-
шој по ро ди ци не ко ба вио
уметношћу?

ЈО НЕЛ ПО ПО ВИЋ: Мој де -
да-ујак Си ма, ко ји је ро ђен 1902.
го ди не, ба вио се цр та њем. Он је
на ба вљао гру бљи па пир у рол -
на ма и цр тао по ње му са пет-
шест оло ва ка у бо ји. С об зи ром
на то да је био по бо жан, цр тао
је Хри стов жи вот. Од по чет ка
па све до рас пе ћа. И то је ра дио
као цр та не фил мо ве. На тој рол -
ни, ви си не де сет цен ти ме та ра,
знао је да пра ви те сце не и по
де сет ме та ра у ду жи ну. Мо ја
мај ка је та ко ђе би ла кре а тив на.
Има ла је укус за бо је. Она је на -
шу ку ћу сва ког про ле ћа по но во
кре чи ла, из вла чи ла ли ни је ваљ -
ци ма са ша ра ма. То ни је би ло
јед но став но, али је увек на ла -
зи ла дру га чи је ком би на ци је, ста -
вља ла сце не у окви ре. Отац је
био обу ћар, али пра ви, при зна -
ти мај стор. За то та ко ђе мо ра
да се има сми сла за есте ти ку.

l Ка да је ваш та ле нат до шао
до из ра жа ја?

– У че твр том раз ре ду основ -
не шко ле учи те љи ца нам је за -
да ла сло бод ну те му. Сви су иза -
бра ли зи му и сан ка ње, а ја сам
из над ка те дре ви део грб ФНРЈ
ко ји је ра дио про фе сор Ли ви јус
Бал но жан и на цр тао га др ве -
ним бо ји ца ма. Оду ше ви ла се
иде јом што сам баш то иза брао
и та да је схва ти ла да ле по цр -
там. У пе том раз ре ду ме је упра -
во тај про фе сор ли ков ног Ли -
ви јус, ко ји је ина че ура дио скулп -
ту ру „Бе ли ме две ди”, за па зио и
по ста вио за ше фа ли ков не сек -
ци је. Мно го сам цр тао. Углав -
ном при ро ду, али и ау то пор -
трет. Од ње га сам до би јао смер -
ни це и су ге сти је у ра ду. Све што
је ле по ура ђе но у Ба нат ском Но -
вом Се лу би ле су ње го ве иде је.
Чак и бо ро ви ко ји су по са ђе ни у
пар ку са ђе ни су под ње го вом
ин струк ци јом. Имао је до бре
иде је. На кра ју основ не ме је и
усме рио на Умет нич ку шко лу.

l Сред њу сте за вр ши ли у Но -
вом Са ду?

– У то вре ме су нај бо ље умет -
нич ке шко ле би ле у Но вом Саду,

Ни шу и Пе ћи. Ме ни је нај бли -
жа би ла у Но вом Са ду. Се ћам
се да сам оти шао на при јем ни с
мо јом се стром Вој ки цом. По -
ло жио сам и упи сао смер уну -
тра шња ар хи тек ту ра. Во лео сам
и ма ке ти ра ње и зи да ње. Већ у
осмом раз ре ду сам зи дао. У тој
шко ли смо има ли све мо гу ће
пред ме те, и струч не и оп ште о -
бра зов не. Та шко ла ми је мно го
зна чи ла у прак тич ном сми слу.
На у чио сам мно го то га што сам
ка сни је упо тре бља вао у тех ни -
ци сли кар ства, гра фи ке и фо -
то гра фи је. Сва ког ле та сам у
ста рој ку ћи по не што ура дио.

Ра дио сам ку па ти ло ка да смо
пр ви пут до би ли во до вод. Ишао
сам и на рад не ак ци је. Два пу та
сам из Но вог Са да оти шао пра -
во на рад ну ак ци ју. Мо ји ни су
ни зна ли где сам.

l Ко ли ко је на вас у кре а -
тив ном сми слу ути ца ло то што
сте од ра сли на се лу?

– Се ло ути че та ко да се де те
не ис ква ри и да за во ли при ро -
ду. Под ути ца јем се ла имао сам
пе ри о де ап страк ци је и по ку -
ша ја ур ба ни за ци је. Чо век са -
зна је не ке ства ри и по ку ша ва
да то пре не се на сли ку. Са да
ка да сам пре стао да сли кам
му зи ча ре, што је до ста ур ба но,
опет се вра ћам пеј за жу.

l За што баш пеј заж?
– Код пеј за жа је нај ве ћа екс -

пло зи ја. Ка да не ко га пи та те о
сли кар ству, пр во ка же им пре -
си о ни зам. Сви зна ју ба рем тро -
ји цу им пре си о ни ста, за то што
је тај пра вац нај бли жи чо ве ку.
Он жи ви у скла ду с при ро дом
и ако та ко жи ви, он да и она
ути че на ње га. Ја осе ћам при -
ро ду, ин спи ри ше ме цве ће, ве -
тар, обо жа вам ки шу. Имао сам
сре ћу да ми је про фе сор био
до бар пеј за жи ста и да схва тим
шта је пеј заж. Пеј заж је жи вот,
уни вер зум. Мо же мо да ап стра -
ху је мо не ке ства ри, да иде мо
из ми кро у ма кро. Ја че сто ра -
дим фор ма те на ко ји ма ви дим
са мо је дан ма ли де таљ ко ји је
вр ло ап страк тан, али ми је драг.
Сли ка је део пеј за жа, а ако није

фи зич ки, он да мо же да бу де
пси хич ки. Да иза зо ве у чо ве ку
не ке емо ци је, се ћа ња, до жи -
вља је. Ми жи ви мо кроз се ћа -
ња и же ље за не чим у бу дућ но -
сти. То је не где су шти на ра да
и ства ра ња, да у про це су жи -
во та не што ства ра мо.

l За вр ши ли сте сту ди је сли -
кар ства у Бу ку ре шту. Ка ко пам -
ти те тај пе ри од?

– То је би ла злат на ера Ча у -
ше ску о ве вла да ви не. Иа ко су га
сма тра ли ти ра ни ном, ја та ко
не што ни сам та мо осе тио. Има -
ли смо до бро ор га ни зо ва но шко -
ло ва ње. Пр ва го ди на је би ла
усме ра ва ње, да се утвр ди ко је
за шта. Же лео сам сли кар ство
и ту сам и упао, код про фе со ра
Кор не ли ја Ба бе. Он је био сја -
јан умет ник, жи вео је ско ро сто
го ди на. Има ли смо ма те ри ја ла
ко ли ко смо же ле ли, пла ће не
мо де ле, ве ли ке про сто ре за рад...
Они ко ји су би ли из Ру му ни је,
а за вр ша ва ли су са од лич ним
успе хом, до би ја ли су ате љее и
мо гућ ност да са ра ђу ју са ака -
де ми јом или умет нич ким шко -
ла ма. Та мо сам сте као мно го
при ја те ља и струч них са зна ња.
Сви аси стен ти ко ји су ра ди ли
би ли су вр хун ски сли ка ри. До -
ста су и нас ан га жо ва ли. Јед ног
ле та сам чак ра дио на ре ста у -
ра ци ји јед не цр кве. Нај ва жни је
што сам одан де до нео је сте љу -
бав пре ма сли кар ству.

l За вр ши ли сте у ро ку и вра -
ти ли се ова мо. Ко ји је био ваш
пр ви про фе си о нал ни ан га -
жман?

– Чим сам се вра тио, оти -
шао сам у вој ску, за тим сам
на пра вио ма ли ате ље код ку ће
и хтео да бу дем са мо стал ни
умет ник – сли кар. Ме ђу тим,
до био сам по ну ду да ра дим као
про фе сор ли ков ног у Али бу на -
ру. Во лео сам пе да го ги ју, али
не што ни сам био оду ше вљен
ра дом у шко ли, јер сам же лео
да сли кам. Остао сам та мо го -
ди ну да на, а оти шао сам из
шко ле јер сам до био по ну ду да
ра дим као гра фич ки уред ник
у НИУ „Ли бер та теа”. Зва нич -
но сам пре шао та мо 1975. го -
ди не. Сад раз ми шљам, да ни -
сам то ра дио че тр де сет го ди -
на, ко ли ко бих са мо сли ка на -
сли као, али не мо гу да се жа -
лим. За све то вре ме имао сам
око три де сет са мо стал них из -
ло жби и уче ство вао на још мно -
го ви ше груп них из ло жби. Та -
ко ђе, био сам део мно гих ли -
ков них ко ло ни ја.

l Да ли би сте сада не што
про ме ни ли да мо же те?

– Не бих про ме нио, али бих
знао да бо ље ис ко ри стим време.

Дру га чи је бих схва тио свог про -
фе со ра. Сад тек ви дим ко ли ко
сам мо гао да на у чим, а све ма -
ње вре ме на имам. Мо жда сам
ви ше све стан про ла зно сти. То
ме мно го до ти че – про ла зност
све га. Жи вот има два ци клу са
– естет ски и етич ки. У естет -
ски спа да ју сла до стра шће, до -
бра хра на... Он да ула зи мо у
етич ки, ко ји са гле да ва ма не
естет ског. Ве ру јем у ре ин кар -
на ци ју, али на сле де ћи на чин.
Ду хов ност ко ју сам пре нео на
мо ју де цу пред ста вља цр теж ко -
ји иде да ље, као не ка ре ин кар -
на ци ја спо соб но сти.

l Де ца су вам ве о ма успе -
шна у обла сти ма ко ји ма се ба -
ве. Де лу је да су у ва шој по ро -
ди ци вла да ли ве ли ко по што -
ва ње, љу бав и по др шка.

– Нај мла ђа Чар на има да ра
за сли ка ње и пи са ње, Ана Ма -
ри ја се ба ви би зни сом, а Ог -
њен је ве о ма успе шан ком по -
зи тор и му зи чар. Ње га смо не -
ка ко нај ви ше гу ра ли јер је као
ма ли по ка зао ве ли ки дар за ба -
вље ње му зи ком. И у то ме ни -
смо ни ма ло по гре ши ли.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни?

– По но сан сам на сво ју де цу
и на две-три сли ке.

l Да ли вам је би ло те шко да
се одва ја те од сво јих де ла?

– Да. Увек ми то те шко па да.
Во лим да сли кам, ве ру јем и
ужи вам у то ме што ра дим. Те -
шко је ка да не че му што има
вред ност за вас мо ра те да од -
ре ди ти ма те ри јал ну вред ност.
Ма да ми слим да би сли ка ре
ипак тре ба ло це ни ти ма ло ви -
ше док су жи ви.

l Да ли се се ћа те ко јим сте
ра дом за по че ли сво ју про фе -
си о нал ну ка ри је ру?

– Ка да сам ја био у основ ној
шко ли, из ла зи ле су „Ма ле но -
ви не” у Са ра је ву, ко је су има ле
ру бри ку нај бо љи при лог у бро -
ју. Про фе сор Ли ви јус је ре као
да би тре ба ло да по ша љем цр -
теж. На цр тао сам ра ди о ни цу
мог оца, од угла до угла. Ка да
су на кон не ког вре ме на до шле
но ви не, ушао је ди рек тор и ре -
као: „Је сте ли ви де ли? Јо не лов
цр теж је нај бо љи при лог овог
бро ја”. До био сам на по клон
књи гу „Хај дук Стан ко” и ком -
плет тем пе ре са чет ки ца ма. То
ствар но ни је био лош цр теж.

l Ка кви су вам пла но ви?
– Имам план да 2023. го ди -

не на пра вим из ло жбу сли ка ве -
ћег фор ма та, али још ни сам
од лу чио где ћу је пред ста ви ти.
Мо гу ће оп ци је су Пан че во, Бе -
о град и Но ви Сад.

Мир ја на Ма рић

Пан че вач ко на се ље Ба нат ско
Но во Се ло, или Са ту Ноу, сме -
ште но је осам на ест ки ло ме -
та ра се ве ро и сточ но од Пан -
че ва. По ми шље њу ве ћи не ау -
то ра ко ји се ба ве исто ри јом
тог жи во пи сног ме ста, оно
по сто ји већ 250 го ди на и на -
ста ло је 1765, на ма ги страл -
ном и стра те шки ва жном пу -
ту Пан че во –Вр шац –Те ми -
швар. Ме ђу тим, у не ким до -
ку мен ти ма из беч ких ар хи ва
и књи га ма дру гих исто ри ча -
ра мо же се на ћи по да так да
је го ди на осни ва ња овог се ла
ипак 1762.

И пре на стан ка да на шњег
Ба нат ског Но вог Се ла по сто -
ја ла су не ка на се ља на том
про сто ру или у ње го вој не по -
сред ној бли зи ни. На и ме, у де -
це ни ја ма на кон пре ла ска Ба -
на та под хаб збур шку власт
(1718), на пу ту из ме ђу Пан -
че ва и Али бу на ра, на ла зи ли
су се по штан ска ста ни ца и је -
дан бу нар. Не ко ли ко ки ло ме -
та ра да ље, пре ма До ло ву, на
ме сту на зва ном Ве ли ка до ли -
на (Ва леа Ма ре), 1753/54. го -
ди не на ста ло је на се ље с не -
ко ли ко де се ти на ве ћи ном срп -
ских до ма ћин ста ва, ко је је ка -
сни је пре ме ште но упра во на
пут по ред по ме ну тог бу на ра
и по ште. Но во на ста ло ме сто
на зва но је Но во Се ло од но -
сно Са ту Ноу.

Оно је нај пре при па да ло
Пан че вач ком ди стрик ту, да
би по чет ком 1765. го ди не,
на кон што је го ди ну да на ра -
ни је осно ва на Ба нат ска вој -
на гра ни ца, би ло пре тво ре но
у гра ни чар ско на се ље и при -
па ло 12. не мач ко-ба нат ској
ре ги мен ти, чи је је се ди ште
би ло у Пан че -
ву. Ње гов ква -
драт ни об лик,
с де сет ули ца
у јед ном
прав цу и де -
сет по преч -
них, уз све га
не ко ли ко сле -
пих ули ца,
све до чи упра -
во о то ме да
су град њу на -
се ља стрикт но и стра те шки
ис пла ни ра ле вој не вла сти. У
по чет ку је се ло има ло око
150 до ма ћин ста ва, а не што
ка сни је, 1767. го ди не, ту се
на ста њу ју но ве по ро ди це, ве -
ћи ном ру мун ске, ко је су до -
шле из се ла Зел до ша, не да -
ле ко од Цре па је, из сред њих
и крај њих се ве ро и сточ них де -
ло ва Ба на та и из пла нин ских
кра је ва да на шње Ру му ни је.
Ти ме вој не вла сти до дат но
учвр шћу ју ово ме сто, па се -
ло до би ја укуп но још око 150
но вих до ма ћин ста ва. Та ко је,
да кле, Но во Се ло од са мог
по чет ка свог по сто ја ња би ло

на се ље но ме шо ви тим – ру -
мун ским и срп ским ста нов -
ни штвом, а с ви ше од 300
са гра ђе них ку ћа већ та да је
би ло јед но од ве ћих на се ља
у око ли ни Пан че ва. Ко ло ни -
за ци ја Ру му на на ста ви ла се
и ка сни је, све до кра ја 18.
ве ка. С дру ге стра не, у но ви -
је вре ме – у пе ри о ду из ме ђу
два ра та, као и по сле Дру гог
свет ског ра та, у Но во Се ло
се до се ља ва ве ли ки број Срба
из Бо сне, Цр не Го ре и других
де ло ва та да шње Ју госла ви је.

Пре ма по пи су из 2011. го -
ди не, у Ба нат ском Но вом Се -
лу је жи ве ло 6.686 ста нов ни -
ка, ме ђу ко ји ма је би ло 4.630
Ср ба (69,25%) и 1.555 Ру му -
на (23,26%). На тре ћем ме -
сту су би ли Ро ми са 152 ста -
нов ни ка (2,27%), док су оста -
ли – Ма ђа ри, Ма ке дон ци, Цр -
но гор ци, Хр ва ти, Сло ва ци, Ру -
си, Нем ци, Бу га ри и Го ран ци
– у ет нич ком са ста ву се ла уче -
ство ва ли са по ма ње од јед не
тре ћи не про цен та.

Ба нат ско Но во Се ло је ти -
пич но вој во ђан ско се ло, ши -
ро ких ули ца, с ку ћа ма окру -
же ним ве ли ким дво ри шти -
ма пред ко ји ма су клу пе и
цве ће и са ам ба ри ма из ко -
јих се жу ти ку ку руз. Јед на од
ка рак те ри сти ка овог се ла, ко -
је и да нас спа да у нај ве ћа у
ре ги о ну, сва ка ко су ста ре гра -

ђе ви не. Згра да Ме сне за јед -
ни це, са зи да на го ди ну да на
пре зва нич ног на стан ка се -
ла, јед на је од нај ста ри јих у
окру же њу, те је сто га под за -
шти том По кра јин ског за во -
да за за шти ту спо ме ни ка. По -
ред ње, по сто ја ле су и згра де
Гор ње и До ње шко ле, ко је је

уру шио зуб
вре ме на. Се -
ло кра се и две
мо ну мен тал -
не пра во слав -
не цр кве: ру -
мун ска, из
1805, и срп -
ска, из 1877.
го ди не. Ту су
и ста ра же ле -
знич ка ста ни -
ца из 1896,

спо мен-че сма бор ци ма па -
лим у НОБ-у, спо ме ник у
част осло бо ђе ња се ла, крст-
за штит ник на ула зу у ме сто...

Вред не ма те ри јал не до ка -
зе о раз во ју се ла то ком два и
по ве ка по сто ја ња чу ва спо -
мен-со ба сме ште на у по моћ -
ној згра ди До ма кул ту ре „3.
ок то бар”, ко ји је, ина че, осно -
ван 1958. го ди не. Овај сво је -
вр сни ет но-му зеј отво рен је
2002. го ди не. Но во се ља ни се
по но се и ста рим удру же њи -
ма – ва тро га сним, на ста лим
1866, и ло вач ким из 1894.
го ди не.

Д. Ко жан

ИСТО РИ ЈА БА НАТ СКОГ НО ВОГ СЕ ЛА

На по чет ку бе ше 
поштанска станица

Духовност коју сам
пренео на моју децу
представља цртеж
који иде даље, као
нека реинкарнација
способности.

Румунска православна црква у Банатском Новом Селу

Јонел Поповић

Вредне доказе о
развоју села током два
и по века постојања
чува спомен-соба у
Дому културе.
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Мла ди До лов ци ко ји већ ду -
же вре ме под сво до ви ма До -
ма кул ту ре кре а тив но ис пу -
ња ва ју сво је сло бод но вре ме
од не дав но на ре пер то а ру
има ју и фор му дру штве не
игре нео бич ног на зи ва: „Паб
квиз – дру га чи је ве че у
кафани”.

Иде ја је по те кла од ме шта -
ни на Не ма ње Ђор ђе ви ћа,
про фе со ра у Елек тро тех нич -
кој шко ли у Пан че ву, на чи -
ју ини ци ја ти ву је за по чет на -
ве де ни се ри јал, а у пр вој епи -
зо ди, одр жа ној у не де љу, 11.
ав гу ста, три еки пе од ме ри ле
су зна ња у де сет ка те го ри ја
пи та ња. На по слет ку су по бе -
ди ли мом ци из еки пе „Три
би тан ге и ри би ца” са 106,75
по е на; за дла ку су би ли дру -
ги „Ми хај ло Сто ја но вић и
дру га ри” (106,25), а „Јанг
бојс” је осво јио 71,5 по е на.

И се дам да на ка сни је над -
ме та ле су се три еки пе. Нај -

бо љи су би ли „За кљу ча ни фри -
жи де ри” са 124 по е на; у сто -
пу су их пра ти ли про шло не -
дељ ни по бед ни ци, овог пу та
под из ме ње ним на зи вом –
„Ка спер и ор та ци” (122,25), а
тре ћи су би ли „Ла зар и дру -
га ри” са 110,75 по е на.

Ор га ни за то ри пла ни ра ју да
при ре ђу ју ова ква дру же ња до
кра ја ле та и по зи ва ју су гра -
ђа не да про ве ре с ка квим
пред зна њем иду у ка фа ну.
Сле де ћи су срет би ће одр жан
у су бо ту, 24. ав гу ста, од 20
са ти, а за ви ше ин фор ма ци ја
за ин те ре со ва ни се мо гу обра -
ти ти Не ма њи Ђор ђе ви ћу на
те ле фон 063/186-87-92 или
на 063/703-76-12.

Ба нат ски Бре сто вац: По че -
ла је ре кон струк ци ја пу те ва
ка Ко ви ну и Ду на ву. Дом кул -
ту ре ор га ни зу је раз го во ре са
су гра ђа ни ма ко ји уме ју и же -
ле да пе ва ју, ка ко би сре ди -
ном сеп тем бра уче ство ва ли
на кон цер ту „Од Бре стов ча на
Бре стов цу”. Те ку по след ње
при пре ме за „Да не по вр та ра”,
ко ји ће би ти одр жа ни 30. и
31. ав гу ста, ка да би тре ба ло
да на сту пе са став „Тро пи ко”
и пе ва чи ца на род не му зи ке
Гор да на Ла за ре вић.

Ба нат ско Но во Се ло: Пи о нир -
ска еки па Од бој ка шког клу ба
БНС за ви кенд ће у уз врат ној
по се ти тра ди ци о нал но го сто -
ва ти у Ши по ву и Јај цу и од и -
гра ти утак ми це с та мо шњим
клу бо ви ма. Дом кул ту ре је уре -
дио кан це ла ри ју, про сто ри ју
за ру ко во ди о це сек ци ја, а но -
шња ће би ти пре не та у део ко -
ја има иде ал не усло ве за чу -
ва ње. У пла ну је и отва ра ње
умет нич ке ра ди о ни це.

До ло во: Дру ги „Паб квиз” при -
ре ђен је у не де љу, 18. ав гу ста,
а сле де ћи је на про гра му у су -
бо ту, 24. ав гу ста, од 20 са ти, у
дис ко те ци До ма кул ту ре. У
то ку је 59. Ве ли ки фе сти вал
фол кло ра Ру му на Вој во ди не,
ко ји се сва ке ве че ри, до 23.
ав гу ста, од ви ја с по чет ком од
20 са ти у До му кул ту ре.

Гло гоњ: Број ним про гра ми -
ма обе ле жен је кир вај, а рок
бенд „Рај ко и жи ви зид” сви -
рао је у су бо ту, 17. ав гу ста, у
До му кул ту ре.

Ива но во: По во дом се о ске сла -
ве Ве ли ке Го спо ји не, у че твр -
так, 15. ав гу ста, отво ре на је из -
ло жба фо то гра фи ја „Ива но во
у фо ку су”. У шко ли је одр жа -
на пр ва сед ни ца на став нич ког
ве ћа у скло пу при пре ма за
пред сто је ћу школ ску го ди ну.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је
пот пи са ла уго вор са ИПА фон -
дом, што пред ста вља по че так
ме ђу на род не са рад ње на уре -
ђе њу та ми шког при о ба ља. Љу -
би те љи ре ке за по че ли су по -
ста вља ње до ни ра них мо би ли -
ја ра по ред Та ми ша у се лу и
на из ле ти шту Ске ла.

Ка ча ре во: Су сре ти гај да ша
упри ли че ни су у су бо ту, 17.
ав гу ста, у ба шти Удру же ња
Ма ке до на ца „Вар дар”. Бес -
плат ни оч ни пре глед за пен -
зи о не ре би ће ор га ни зо ван у
су бо ту, 24. ав гу ста, од 9 са ти,
у До му пен зи о не ра.

Омо љи ца: Обе ле жа ва њем се -
о ске сла ве Пре о бра же ња го -
спод њег при ве де ни су кра ју
„По ро дич ни да ни”, ко ји су
тра ја ли го то во две не де ље, а
по след њи је у уто рак, 20. ав -
гу ста, ма ли ша не уве се ља вао
кловн Ша шав ко.

Стар че во: У то ку су ра до ви на
фор ми ра њу еду ка тив но-
-из ло жбе не по став ке у згра ди
не ка да шњег за ба ви шта. Стар -
че вач ки ска у ти су у скло пу
при пре ма за из ви ђач ке игре
у Обре нов цу по се ти ли но во о -
тво ре ни ба зен у Омо љи ци, на
ко јем су ве жба ли ди сци пли -
не фор си ра ње ре ке и шта фет -
но пли ва ње. Из ло жба сли ка
пан че вач ког сли ка ра Љу бо -
ми ра То па ла би ће отво ре на у
че твр так, 22. ав гу ста, у 20 са -
ти, у га ле ри ји „Бо ем”.

Месне актуелности 

СЕЛО

Над ле жне ин сти ту ци је
спро во де пре вен тив не
ме ре

Дру ге жи во ти ње 
и љу ди 
ни су угро же ни

У овом тре нут ку на те ри то ри ји
Ју жно ба нат ског окру га не ма
при ја вље них слу ча је ва сум ње
на африч ку ку гу сви ња, ни код
до ма ћих ни код ди вљих сви ња.

To je нај ва жни ја ин фор ма -
ци ја до би је на од над ле жне слу -
жбе ко ја сва ко днев но пра ти си -
ту а ци ју ка да је реч о раз во ју
ове опа ке жи во тињ ске бо ле сти,
на кон што су 13. ав гу ста Ми -
ни стар ство по љо при вре де, шу -
мар ства и во до при вре де и Упра -
ва за ве те ри ну про гла си ли за -
ра же ним под руч јем на се ље на
ме ста у оп шти на ма Мла де но -
вац и Сме де рев ска Па лан ка.

Пре по ру ке ве те ри на ра

Пре ма ре чи ма Алек сан дра Жи -
ву ља, епи зо о ти о ло га из Ве те -
ри нар ског спе ци ја ли стич ког
ин сти ту та Пан че во, ре дов но се
пра те слу ча је ви бо ле сти у зе -
мља ма у окру же њу, а одр жа ва -
ју се и кон так ти с лов ци ма и
др жа о ци ма сви ња.

– Основ ни са вет др жа о ци ма
сви ња, без об зи ра на то да ли
су у пи та њу га здин ства с ма -
лим бро јем гр ла или ве ли ке
фар ме, сво ди се на по ди за ње
ни воа би о си гур но сти. Мо ра се
по ста ви ти дез ин фек ци о на ба -
ри је ра на ула зе у објек те, или
у де ло ви ма до ма ћин ста ва где
се на ла зе свињ ци. То мо же да
бу де и та бла сун ђе ра 50 пу та
50 цен ти ме та ра ко ја је по ли -
ве на рас тво ром дез ин фи ци јен -
са – го то вих пре па ра та или два

од сто рас тво ра ма сне со де. Ту
се умо чи обу ћа ка да се иде код
сви ња и по из ла ску из обје ка та
– на во ди Жи вуљ.

Пре по ру ка је и да се при ли -
ком ра да са сви ња ма ко ри сти
обу ћа и оде ћа са мо за ту на ме -
ну, а ни је по жељ но ни до во ди -
ти дру ге љу де код тих до ма ћих
жи во ти ња.

– Пра сад и сви ње тре ба ло
би ку по ва ти са мо код про ве -
ре них про из во ђа ча и с пот пу -
ном ве те ри нар ском до ку мен -
та ци јом, оба ве зно обе ле же не
ушном мар ки цом. Не хра ни -
ти сви ње по ми ја ма, или их ма -
кар тер мич ки об ра ди ти на
осам де сет сте пе ни у тра ја њу
од пет ми ну та. Сви ње не пу -
шта ти на сло бод ну ис па шу,
ни ти их евен ту ал но ме ша ти с
ди вљим сви ња ма. Све слу чајеве

обо ље ња тре ба при ја ви ти над -
ле жном или ор ди ни ра ју ћем
ве те ри на ру, а мо же и ве те ри -
нар ском ин спек то ру или ди -
рект но Ве те ри нар ском спе ци -
ја ли стич ком ин сти ту ту Пан -
че во. Сва ко уги ну ће ди вљих
сви ња је сте сум ња на по ја ву
африч ке ку ге и та ко ђе га оба -
ве зно тре ба при ја ви ти – ис ти -
че овај струч њак.

На кра ју, он под се ћа да је
обе ле жа ва ње сви ња и вак ци на -
ци ја свих сви ња ста ри јих од 45
да на про тив кла сич не ку ге за -
кон ска оба ве за вла сни ка тих
до ма ћих жи во ти ња.

Еко ном ска ште та не ми нов на

С тим у ве зи ЈП „Вој во ди на шу -
ме”, ко је га зду ју окол ним ло -
ви шти ма, спро во де ме ре пре -
вен тив ног над зо ра по пу ла ци ја

ди вљих сви ња, ре дов но при ку -
пља ју узо р ке са од стре ље них и
про на ђе них уги ну лих је дин ки
и ша љу их у над ле жне ин сти -
ту те с ци љем ис пи ти ва ња на
при су ство ви ру са африч ке ку -
ге. Јед на од нај зна чај ни јих ак -
тив но сти тог пред у зе ћа је до -
след но спро во ђе ње го ди шњег
пла на од стре ла ди вљих сви ња.

Тре ба ис та ћи да ова бо лест
иза зи ва ви сок про це нат смрт -
но сти сви ња, као и то да љу -
ди, ни ти дру ге жи во ти ње, не
мо гу да обо ле од африч ке ку -
ге сви ња.

По ред то га, бо лест иза зи ва
ве ли ке еко ном ске ште те у лов -
ству и у ин ду стри ји про из вод -
ње свињ ског ме са. По зна то је
да су го то во све ак ту ел не зе -
мље из окру же ња при вре ме но
об у ста ви ле увоз.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

КРЕ А ТИВ НО ДРУ ЖЕ ЊЕ МЛА ДИХ ДО ЛО ВА ЦА

„Паб квиз” за 
дру га чи ји про вод

ОДР ЖА НО ТРИ НА Е СТО ОКУ ПЉА ЊЕ СВИ РА ЧА НА ЈЕ ДИН СТВЕ НОМ ИН СТРУ МЕН ТУ

Гај де осво ји ле ср ца Ка ча ре ва ца

У СТАР ЧЕ ВУ НИ ЧЕ ЕДУ КА ТИВ НО-ИЗ ЛО ЖБЕ НА ПО СТАВ КА

Од нео ли та до 20. ве ка

С до ла ском у Вој во ди ну на кон
Дру гог свет ског ра та до се ље -
ни ци су с пла нин ских ве на ца
Ма ке до ни је до не ли оно нај -
вред ни је – је зик, кул ту ру, тра -
ди ци ју, оби ча је, као и отво ре -
ност и ср дач ност ко ју су на -
сле ди ли од сво јих пре да ка, а
све то бла го по мо гло им је да
се укло пе у мул ти ет нич кој и
мул ти је зич кој по кра ји ни.

На ро чи то ме сто у тој за о -
став шти ни има ју гај де – је -
дин стве ни ин стру мент ко ји
ка рак те ри ше под не бље из ко -
јег су и мно ги жи те љи Ка ча -
ре ва.

То је пре три на ест го ди на по -
ну ка ло чла но ве Удру же ња Ма -
ке до на ца „Вар дар” и на ро чи то
љу де ко ји су из во ди ли ту вр сту
му зи ке да на пра ве скуп ко ји у
кон ти ну и те ту тра је до да нас.

Та ко су по след њи „Су сре ти
гај да ша” упри ли че ни у су бо ту,
17. ав гу ста, у ба шти Удру же ња
Ма ке до на ца „Вар дар”, ка да је
број на пу бли ка мо гла да ужи -
ва у ме ло ди ја ма из не ко ли ко
вр ста гај ди, а чу ле су се и зур -
ле, та па ни, ка ва ли... По ред до -
ма ћи на и го сти ју из Ма ке до -
ни је, на сту пи ли су и сту ден ти
ет но му зи ко ло ги је, као и из во -

ђа чи из Бе о гра да, Но вог Са да,
Зре ња ни на, Тр го ви шта, Ле ба -
на и дру гих ме ста из це ле Ср -
би је. Сви они на де лу су до ча -
ра ли бо гат ство раз ли чи то сти,
јер не зву че све гај де исто. Би -
ло је и мла ђих из во ђа ча, што
ве о ма ра ду је ор га ни за то ре, бу -
ду ћи да им је је дан од глав них
ци ље ва да но ви на ра шта ји по -
шту ју на род ни фол клор.

Ову ма ни фе ста ци ју су по др -
жа ли Ми ни стар ство за кул ту -
ру Ре пу бли ке Ср би је, По кра -
јин ска вла да и На ци о нал ни са -
вет ма ке дон ске на ци о нал не ма -
њи не у Ср би ји.

По след њих ме се ци ак ту ел на
те ма у Стар че ву је фор ми ра ње
не ке вр сте му зе ја, а тај по сао
по ве рен је чла но ви ма ло кал -
ног удру же ња „Па гус”, чи ји
пред сед ник Мар ко Иво ше вић,
ма стер ин же њер пеј за жне ар -
хи тек ту ре, на во ди да ни је у пи -
та њу кла сич на ин сти ту ци ја по -
ме ну тог ти па.

– То ће за пра во би ти еду ка -
тив но-из ло жбе на по став ка ко -
ја ће об у хва та ти те ме кул тур -
ног на сле ђа Стар че ва од око
6000. го ди не пре но ве ере па
све до 20. ве ка. У тих осам ми -
ле ни ју ма по сто је кон ти ну и ра -
ни тра го ви људ ских на се о би на
или кре та ња, што је из у зет ност
овог под руч ја и тре ба је ис ти -
ца ти, при бли жи ти и учи ни ти
до ступ ном су гра ђа ни ма свих
уз ра ста и по тен ци јал ним ту ри -
сти ма – ка же Иво ше вић.

По ред ње га, чла но ви удру -
же ња „Па гус” су и Је ле на Ко -
ша рић, ма стер ди зај нер ен те -

ри је ра, Ма ри ја Ћу ко вић, ку -
стос-ар хе о лог, и Да ли бор Мер -
гел, дипл. ет но лог ан тро по лог.
Сва ко од њих за ду жен је за
обла сти из сво је стру ке.

По став ка ће би ти по де ље на
на три про сто ри је. Пр ва ће би -
ти до ми нант но у зна ку стар че -
вач ке кул ту ре као свет ски ва -
жне ба шти не из до ба нео ли та,

а дру га углав ном по све ће на
при ка зу пе ри о да Ба нат ске вој -
не гра ни це (па до да на шњих
да на), ка да је ме сто об ли ко ва -
но за јед но са око ли ном и до -
би ло пре по зна тљив ка рак тер.

– Тре ћи део пред ви ђен је за
при вре ме не те мат ске из ло жбе
уз мо гућ ност мул ти ме ди јал ног
из ла га ња све га што се ти че

места, а ни је се на шло у пр ве
две про сто ри је. Ен те ри јер по -
став ке осми шљен је та ко да на
раз и гран на чин пред ста ви и
по ве же раз ли чи те епо хе и ис -
так не нај ва жни је еле мен те стар -
че вач ке ба шти не. По став ка се
ре а ли зу је у згра ди ста ре не -
мач ке шко ле, ко ја је до пре се -
дам го ди на ко ри шће на и као
за ба ви ште. На тај на чин обје -
кат у цен тру ме ста за др жа ва
сво ју еду ка тив ну на ме ну ко ја
отва ра вра та свим за ин те ре со -
ва ни ма за кул тур но на сле ђе, а
и са му гра ђе ви ну, на ста лу пред
крај Вој не гра ни це, шти ти од
про па да ња – ис ти че овај Стар -
че вац.

Уре ђе ње по ме ну тог про сто -
ра фи нан си ра се пре ко про јек -
та удру же ња „Па гус” ко ји је
про шао на кон кур су за кул ту -
ру Гра да Пан че ва, по мо ћу сред -
ста ва До ма кул ту ре и уз по др -
шку Ме сне за јед ни це и ОШ
„Вук Сте фа но вић Ка ра џић”.

СИ ТУ А ЦИ ЈА У ВЕ ЗИ СА ОПА КОМ БО ЛЕ ШЋУ

У ПАН ЧЕ ВУ БЕЗ СВИЊ СКЕ КУ ГЕ ЗА САД

Дезинфекција обуће пожељна пре уласка у свињац

Неки од експоната будуће поставке
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МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
Испорука одмах.

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

(3
/2

7
5

8
4

8
)

ДЕО КУЋЕ

НА ПРОДАЈУ

• Стрелиште, Ул. М. Глишића 15

• Планска кућа, стан бр. 2

• ХИТНО • ЦГ • 59,12 квм

061/605-01-18

320-608
(6/279750)

ПЕЖО 307, година 2005,
100 khw, 136 кс, 2.0 ХДИ.
Тел. 063/814-85-25,
064/867-05-78. (281428)

НА ПРОДАЈУ опел корса и
замрзивач сандучар.
063/801-49-32. (281750)

ПУНТО класик, 2010, је-
дан власник, 92.000 км,
као нов, одржаван, 2.400
евра, 1.2, бензин. 063/839-
56-85. (281752)

ШКОДА фабија, 1.2, 2005.
годиште, регистрован до
априла 2020. године. Тел.
060/515-61-80. (281771)

ПОЛО 1.9 СДИ, 1999, кла-
сик, у првој боји. 064/587-
50-24. (281837)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (280830)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-
59-15. (280830)

КУПУЈЕМ опел астру Ф ка-
раван, немачки мотор, во-
зно стање. 062/388-133.
(281651)ПРОДАЈЕМ фолксваген Б

6 караван, у одличном
стању, 2007. годиште, вла-
сник, 4.850 евра. 064/207-
19-88. (281814)

ПЕЖО 1.6 ХДИ, 2007, па-
норама, аутоматска кли-
ма, фул опрема. 063/837-
71-79. (281817)

ПРОДАЈЕМ ланчију Y,
2002. годиште, регистро-
ван до јуна 2020. 063/351-
837. (281822)

ПОЛО 1.4, 16 В, 2003. го-
диште, петора врата, фул
опрема, на име. 064/587-
50-24. (281837)

ПОЛО 1.9, СДИ, 99, кла-
сик, у првој боји. 064/587-
50-24. (281837)

ШЕВРОЛЕТ спарк 900,
2007, хаварисан компле-
тан или у деловима.
064/587-50-24. (281837)

ПУНТО 1.2, 2010, децем-
бар, петора врата, атести-
ран плин, власник.н
064/130-36-02. (281837)

ПРОДАЈЕМ шкоду фабију
1.4 ТДИ, 2004. годиште,
караван, регистрован.
062/251-669. (281888)

ПУНТО 2002, регистрован
до марта 2020, повољно
продјем. 063/741-77-10.
(281859)

ПРОДАЈЕМ пежо 607, ре-
гистрован, аутоматик, није
увезен, први власник.
0690/263-42-97. (281911)

ПРОДАЈЕМ камион-шле-
пер, 2002. годиште, рено
премијум. 063/103-04-33.
(281920)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 064/230-5221,
063/892-08-25. (281917)

КУПУЈЕМ аутомобиле, би-
ло које стање, од 70 ди
1.300 евра. 062/193-36-05.
(2819139

КУПУЈЕМ аута, стање не-
битно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (281913)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
560, са плугом, беспреко-
ран. Тел. 063/143-80-05.
(281642)

ГАРАЖУ, центар, привре-
мено мењам – искључиво
Котеж 1. Могућ сваки до-
говор. 063/307-360. (281738)

ПРОДАЈЕМ добро очувану
металну гаражу. 064/159-
35-27, 013/371-919. (281358)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. Тел. 062/339-299. (281898)

ВЕШ-МАШИНА, мини ел.
шпорет, кухињски бојлер и
половни делови од веш-
машина. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (281841)

ПРОДАЈЕМ половну целу
циглу, мали формат. Тел.
064/908-02-98. (281677)

НОВА СТОЛАРИЈА, дрве-
на, са шалонима, 140 х
205, 140  х 120. 063/251-
812 (СМС)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јари-
ће, козје млеко и сир.
061/277-87-99. (281353)

ПРОДАЈЕМ топ стање,
вектру, регистрована, ста-
склени сто, витрина, дечја
комода. 060/143-62-10.
(281808)

ЧЕТИРИ кауча, ТА пећ,
шпорет смедеревац, може
замена разно. 063/382-
071. (281681)

ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије, 120 л, превоз и
монтажа. 063/315-381.
(281682)

КОКЕ НОСИЉЕ старе го-
дину дана, у пуној носиво-
сти, 200 динара. 063/315-
381. (281682)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер,. Електрични шпорет,
судо-машина, микротала-
сна, трпезаријски сто са
осам столица, угаона гар-
нитура, самачки кревет,
тросед. Тел. 861-82-66.
(281878)

ПРОДАЈЕМ неонске лампе
600 динара и ковачку ва-
тру 120 евра. 069/213-97-
37. (281719)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4 и 6 кв).
Достава, монтажа, гаран-
ција. 335-930, 063/705-18-
18. (281730)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
исправну, LG, 7 кг веша
пере. Исправна. 063/436-
918. (281731)

ПРОДАЈЕМ бицикле из
иностранства , косачице и
компресор. 061/667-29-
58. (281731)

ПРОДАЈЕМ самоходни
циркулар за сечу дрва
ламбурђини, у возном ста-
њу, 800 евра. 063/893-88-
68. (281734)

ПРОДАЈЕМ електричну
машину за млевење меса,
ручни рад и топ за кобаси-
це. 063/154-93-91. (281735)

ФИЈАТ стило, дизел, 1.9,
одличан, регистрован, вла-
сник, договор. 061/745-
56-90. (381763)

ПРОДАЈЕМ тенду 4 х 3 м.
064/866-21-13. (281779)

ПРОДАЈЕМ половну гар-
деробу, обућу, дечју опре-
му, повољно. 065/982-44-
53. (281795)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова. 371-
568, 063/773-45-97. (281816)

ПРОДАЈЕМ половну сто-
ларију. 064/327-60-75.
(281820)

ПРОДАЈЕМ чист хумус.
Тел. 013/311-057. (281907)

ПРОДАЈЕМ компресор,
прекрупач, каце 200 лита-
ра, канте за гориво, бруси-
лицу стабилну, приколицу
прављену, колица ручна.
063/613-621. (281865)

КУПУЈЕМ исправне и ни-
справне ТА пећи. Долазак,
исплата одмах. 061/641-
30-36, 066/641-30-36.
(281653)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, перје,
ТА пећи, бакар, гвожђе.
0667900-790-04. (281649)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, стари но-
вац, сатове, бижутери-
ју,ирачке, статуе, сифон
флаше, старо покућство.
335-930, 063/705-18-18.
(281730)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност није битна. 335-
930, 063/705-18-18. (281730)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (281776)

КУПУЈЕМ исправне/неис-
правне ТА пећи. Долазим.
062/892-47-55. (281912)

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

КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договор. Тел.
069/251-59-99. (280707)

НОВО СЕЛО, нова, ПР +
ПК, фул, прелепа, ПВЦ,
грејање. 063/744-28-66.
(281622)

ПЛАЦ , стара Миса, 16
ари, Србијанска улица,
струја, техника вода, уцр-
тани објекти на плацу.
064/351-16-54. (281714)

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

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

ПАНЧЕВО, центар, II, про-
дајем кућу – стан, 67 квм,
укњижена, власник.
061/295-40-40, 064/132-
36-63. (281418)

ПРОДАЈЕМ плац, Девојач-
ки бунар, 18 ари, Сунчани
брег, златна ружа.
063/450-172. (281444)

КУЋА на продају у Ивано-
ву. 064/828-36-26,
062/415-359. (281376)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,
3.5 ара, Војвођанска 71.
013/629-343, 062/173-31-
23. (281450)

КУЋА, реновирана, при-
земна, одмах усељива, Јо-
вана Гавриловића 16-а.
062/434-181. (281506)

ОМОЉИЦА, строги цен-
тар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕ се самостална
кућа,89 квм, у заједнич-
ком дворишту у центру
Панчева. Може да се ко-
ристи као две одвојене це-
лине. 063/848-33-89. (281804)

НА ПРОДАЈу викендица у
Шумарку плац 12 ари. Це-
на 4.500. 063/864-10-47.
(281640)

КУЋА, центар Иланџа, 140
квм, помоћни објекти, 16
ари, замена/доплаћујем.
064/075-23-67. (281668)

ТОПОЛА, кућа усељива,
19.000; Маргита, две једи-
нице, двориште. 063/744-
28-66. (281622)

БАВАНИШТАНСКИ, ПР +
ПК, 10 ари, 50.000. Миса,
плац, темељ, папири.
063/744-28-66. (281622)

ПРОДАЈА или замена куће
у Мраморку. 069/255-70-
80. (281410)

ШЉИВА грожђе, крушка,
виљамовка, јабука, дуња
за ракију, продајем-дово-
зим. 063/898-53-08. (281847)

НА ПРОДАЈУ ормар, спа-
ваћа соба, омоде, виотри-
не, веш-машина, шпорет,
мојце фотеље, ТА пећи,
замрзивач, теписи, сто и
столице, старински наме-
штај, дфотеље, стлица на
љуљање, дневни сточићи,
шпорет на дрва, крека ве-
се. 064/155-38-13. (281831)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, еркон-
дуишн, грејалице, орман,
тросед, писаћи сто.
063/754-13-26. (281839)

АДРИА камп приколица и
пента 7 кс, повољно, први
власник. 066/408-426.
(281853)

РАСПРОДАЈА нових сто-
лица од 1.600 динара, сто-
лова од 4.500. 060/600-14-
52. (281887)

ПРОДАЈЕМ три букле ста-
зе, скоро нове, врло по-
вољно. 061/110-98-10,
346-279. (281891)

НА ПРОДАЈУ камена коц-
ка, отпадне палете, це-
пам/уносим дрва.
063/423-466. (281900)

ПРАСИЋИ, јагњићи и ба-
лирана детелина на про-
дају. Мића, 064/303-28-
68. (281897)

ПРОДАЈЕМ канцеларијски
намештај и металне полице
погодне за радње и мага-
цине. 063/391-.908. (2818868)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (281483)

КУЋА, Цара Душана, 120
квм, две јединице, помоћ-
ни објекти, 5,5 ари.
064/075-23-67. (2816689

ПРОДАЈЕМ земљу, 64 ара,
северна индустријска зо-
на. Тел. 063/639-952.
(281691)

ПРОДАЈЕМ четири ара
плаца, грађевински, у
Шарпланинској, нова Ми-
са. 065/220-61-47. (281678)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
са великким плацем, стара
Миса, телефон. 063/192-
83-59. (281704)

ПОЧЕТАК Стрелишта, део
куће, засебан улаз, укњи-
жено. (281706)

КУЋА бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/ме-
њам. 064/955-51-85. (281702)

ШИРИ ЦЕНТАР, 100 квм,
3 ара, 95.000.  „Гоца”,
063/899-77-00. (281737)

СТРЕЛИШТЕ, дворишна
кућа, 60 квм, 1 ар, хитно,
25.000.  „Гоца”, 063/899-
77-00. (281737)

ПРОДАЈЕМ на јабучком
путу воћњак, 28 ари, са
викендицом, легализова-
но. Звати на тел. 063/763-
87-31. (181756)

ЈАБУКА – двособна 64
квм, 4 ара плаца, чврста
градња, усељива, 19.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (281758)

СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 27.000, дого-
вор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (281758)

ПЛАЦЕВИ: Долово 31 ар,
Саве Ковачевића, 16 ари
Лоле Рибара. 061/654-50-
08. (281703)

МИСА, 122 квм, две стам-
бене јединице, 7 ари,
39.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/1223-99-20. (281743)

ЦЕНТАР, дворишна кућа,
77 квм, 1.5 ари, хитно,
41.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (281737)

МАРГИТА, старија кућа, 6
ари, хитно, 48.000.  „Го-
ца”, 063/899-77-00. (281737)

ШИРИ центар, кућа 160
квм, 7 ари, договор. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(281762)

ПЛАЦ 7 ари, Баваништан-
ски пут, 22.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(281762)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
повољно, Банатско Ново
Село, центар. 060/615-10-
24. (281785)

ВОЈЛОВИЦА, 74 квм, по-
моћне зграде 83 квм, 5
ари, 38.000. (049), „Му-
станг”, 062/226-901. (281810)
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Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

AKCIJA!
16.8-1.9.2019.

Sir beli Grekos
250 g

Jogurt 2.8%mm
Mlekara Pančevo 1 kg

Kiselo mleko 2.8%mm
Mlekara Pančevo 400 g

8999 
RSD

139.99

-35%

13499 
RSD

162.99

-17%

7999 
RSD

89.99

3999 
RSD

49.99

-20%

Čajna kobasica Carnex
rinfuz 100 g

162.99

-17%

RSD

99 134

RSD

99 89
139.99

-35%

RSD89

89.99

RSD

99 79

49.99

-20%

RSD

99 39

NEKRETNINE

AMK

061/262-08-44
Njegoševa 12

KUPUJEMO
stanove svih struktura

HITNA PRODAJA
BRZA REALIZACIJA

ПЛАЦ продајем, Миса, 5.5
ари, дозвољена градња.
064/866-23-36. (281794)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 4.20

ари, 130 квм, 28.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64. (281862)

ВОЈЛОВИЦА, 14,5 ари, 220

квм, 56.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (281862)

СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ара, 26.000.
(049), „Мустанг”, 062/226-
901. (281810)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
на 11 ари, реновирана,
повољно. 064/172-86-12.
(281811)

ПРОДАЈЕМ или мењам ку-
ћу у Голобоку код Сме-
древске Паланке, за Пан-
чево и околину. 066/381-
204. (2818`15)

СТАРЧЕВО, намештена
одмах усељива кућа, по-
моћни објекти, 9.5 ари,
договор. 064/647-12-51.
(281821)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банат-
ском Новом Селу.
063/887-84-00. (281877)

КУЋА, центар, нова, 194
квм, топлотна пумпа, кли-
матизована, 140.000 евра,
договор. 063/232-757. (281826)

КУЋА, центар, за ренови-
рање, рушење, 130 квм,
две одвојене целине.
064/903-25-58. (281857)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, Новосељански пут,
код Крнете. 063/103-04-
33. (281920)

СТАРА МИСА, стара кућа,
79 квм, 3.3 ара, 16.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281863)

ПРОДАЈЕМ дворишни део
куће, центар. Тел.
069/314-01-55. (281905)

ВОЈЛОВИЦА, кукћа, 10
ари, 115 квм, 35.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (281862)

ПРОДАЈЕМ кућу у Илан-
џи, 125 квм, 27 ари плаца,
18.500 евра. 065/342-23-
91. (281913)

ИЗДАЈЕМ кућу код Хотела
Тамиш, шест лежаја, 30
евра дан, договор, на ду-
же. 062/887-17-50. (281915)

ЈАБУЧКИ до пута, 46 ари,
60.000. 060/551-64-50,
„Кров” (398). (281862)

КУПУЈЕМ мању кућу у
Панчеву, до 15.000 евра.
Тел. 064/475-75-17.
(281643)

КУПУЈЕМ мању кућу, по-
жељно Мали рај. 064/475-
75-17. (281643)

ПЛАЦ, локација изузетна,
15 ари, грађевинско зе-
мљиште, Ул. Скадарска 43,
може и даљив 19,4 х 80 м.
064/864-61-36. (281869)

КУЋА на продају у Ивано-
ву. 064/828-36-26,
062/415-359. (281376)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (281867)

ПРОДАЈЕМ четири ара
плаца, грађевински, у
Шарпланинској, нова Ми-
са. 065/220-61-47. (281678)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (281709)

ТЕСЛА, двособан, сређен,

III, ТА, 38.000; Зеленгора,

мањи двособан, IV, рено-

виран, 25.000. „Лајф”,

061/662-91-48. 

МИСА. 64 квм, 20.500;

Маргита 690 евра, 30 квм.

063/377-835. (280499)

ТРОСОБАН, Стрелиште,

дуплекс, 103 квм, лифт, I,

100, терасе. 063/744-28-

66. (281622)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,

34 квм, 22.500; Тесла, 26

квм, 22.000. 063/744-28-

66. (281622)

ТЕСЛА, двособан, 47 квм,

празан, усељив, сређен,

26.000. 063/744-28-66.

(281622)

ЗЕМУН, Првомајска, одли-

чан положај, градња, I, 44.

063/744-28-66. (281622)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Сода-

ра, 42, нов; Маргита, 53,

нов, Миса, 42. 063/744-

28-66. (281622)

ТРОСОБАН, трпезарија,

кухиња, терасе, IV, вла-

сник, договор. 013/331-

079, 063/770-45-55.

(281063)

СТАН, дуплекс, 117 квм, у

близини „Авива”, код Пли-

наре. 063/159-99-62.

(281490)

ПРОДАЈЕМ трособан стан

у строгом центру, 79 квм.

063/368-507. (281650)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан и гаражу, Ул. Дими-

трија Туцовића, 20.000

евра. 063/896-47-51.

(281658)

НОВА МИСА, новоградња,

95 квм, трособни лукс ста-

нови, завршни радови у

току. Могућност кредита.

063/788-68-28. (2811711)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,

лифт, 35.500. шири цен-

тар, 146 квм, 3 ара,

65.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (281723)

ТЕСЛА, дуплекс, Куткова
зграда, 800 евра по ква-
драту. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (281723)

КОТЕЖ 46 квм + 10, дво-
собан, тераса, 28.000; Те-
сла, 28.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (281743)  

НОВА МИСА, 133, етажа
трособна, двориште, гара-
жа, 51.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (281743)  

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 70 квм, вода, струја,
канализација, плац Војло-
вица. 064/212-32-94.
(281750)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квадрат. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(281762)

СОДАРА, двоипособан, 75
квм, ЦГ, III, договор.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (281723)

ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипосо-
бан, ЦГ, VI, лифт, 52.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (281723)

СТРЕЛИШТЕ, 60 квм, дво-
ипособан, реновиран, хит-
но, 33.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281432)

ШИРИ ЦЕНТАР, 35 квм,
једноипособан, намештен,
25.000.  (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281432)

КОД СТОМАТОЛОШКОГ
факултета, 55 квм, рено-
виран двособан, 27.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (281432)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипо-
собан, ЦГ, лифт, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (281432)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, трећи спрат, ренови-
ран, нове ствари, 30.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (281758)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм,  трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(281758)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњиже-
но, 27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74.  (281758)

КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
сређен,  35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.  (281758)

ЦЕНТАР, двособан, 53
квм, ЦГ, 36.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(281762)

КОТЕЖ , 2.5, IV, 38.000;
Содара, 2.0,  55, ТА,
23.000; Миса, 28, ТА,
13.000; дворишни,
34,12.500. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (281773)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
29 квм, тераса, пети спрат,
без лифта, повољно. (479),
„Дива некретнине”, 345-
534, 064/246-05-71.
(281775)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 25
квм, код Спортског цен-
тра, 11.900. 061/324-40-
85. (281802)

ТРОСОБАН, Пепељаре,
екстра реновиран, 33.000.
(479), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(281775)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 063/803-
05-40. (281780)

СТАН на продају, 61 квм,
7. јула, власник. 062/176-
64-21. (281805)

ПРОДАЈЕМ трособан од-
мах усељив стан, Тесла,
преко пута „Авива”.
064/700-13-40. (281807)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000, договор.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281863)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, 29.000, до-
говор. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281863)

ТЕСЛА, комплетно рено-
виран двоипособан, IV,
ЦГ, лифт, 48.000, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(281923)

ШИРИ ЦЕНТАР, 54 квм,
ВП, сређен, остаје кухиња,
38.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(281861)

КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(281810)

ДВОРИШНИ стан у цен-
тру, 50 квм, сређен,
24.000. Тел. 063/771-18-
49. (281823)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, ЦГ, IV, 28.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(281810)

КОТЕЖ 2, 78 квм, комплет
реновиран, ЦГ, двоипосо-
бан, V, 42.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(281861)

НОВИ БЕОГРАД, тросо-
бан, 65 квм, VI II, 80.000.
(049), „Мустанг”, 062/226-
901. (281810)
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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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EKSKLUZIVNO!
Lokali u JNA

180 m² – prizemlje, izlog

60 m² – sprat

80 m² – sprat

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.

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

КОТЕЖ 1, једнособан, V,
ЦГ, без лифта, 21.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281863)

ПРОДАЈЕМ једнособан,
двособан и трособан стан,
хитно. 066/937-00-13.
(281884)

СТАН 55 квм, у центру,
новији, две терасе, прода-
јем. 063/728-47-42, Дејан.
(281899)

КОТЕЖ 2, 59 квм, ВП, дво-
собан, ЦГ, 32.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (281861)

КОТЕЖ 1, 60 квм, IV, ЦГ,
двособан, усељив, 37.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (281861)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 19
квм, VI, 16.500. (398),
„Кров”. 060/683-10-64.
(281862)

НОВОГРАДЊА, двособан,
52 квм, Котеж Милорадо-
вић, 42.000, опремљен.
063/388-331. (281909)

ТЕСЛА, једноиособан,
ренвоиран, 29.000, двосо-
бан сређен, III, Ta, 38.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(281923)

СТРОГИ центар, 96 квм,
II, нов, 73.000; салонски
135 квм, 98.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (281923)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, IV, 25.000; Стрели-
ште, 42 квм, 20.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(281923)  

КУПУЈЕМ стан или мању
кућу, без посредника.
064/448-71-14, 064/130-
69-56. (281561)

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-
требне некретнине, станови
и куће, брза реализација.
063/744-28-66. (281622)

КУПУЈЕМ двособан стан
или мању кућу без посред-
ника. 064/448-71-14,
064/130-69-56. (281654)

КУПИЛИ бисмо стан са
подрумом , три спаваће +
дневна соба, купатило са
кадом, приземље и пот-
кровље на Котеж 1 и 2,
Стрелиште, Тесла.
065/543-16-48. ((281641)

КУПУЈЕМ дворишни стан у
Панчеву. 064/475-75-17.
(281643)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан 45 квм. Клима,
етажно грејање, каблов-
ска, интернет. Близу Авив
парка, усељив од 1. сеп-
тембра. Тел 060/320-51-42
(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
код цркве, на дужи пери-
од. 063/481-642. (281602)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за ученике и студенте, Со-
дара. 064/439-40-89. (281667)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(281761)

КУПУЈЕМ једнособан-дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-
55-74. (281788)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (281788)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281863)

ИЗДАЈЕМ локал 15 квм.
Синђелићева 3-а, 60 евра.
Погодан за канализације.
064/150-56-41. (281684)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж 2, са ЦГ, у згради.
Тел. 062/816-11-49.
(281690)

ЈЕДНОСОБАН, нов, цен-
тар, опремљен, кабловска,
ТА, 150 евра. 064/129-76-
04. (281741)

ЈЕДНОСОБАН, полунаме-
штен стан за издавање.
064/145-47-48, 061/175-
00-15. (281743)

ИЗДАЈЕМ луксузан полу-
намештен стан на Котежу
1, са свим новим ствари-
ма, цена 300 евра + тро-
шкови. 063/420-201.
(281753)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, Котеж 1,
Браће Јовановића 96. Тел.
064/866-24-13. (281768)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
погодан за двоје код ка-
сарне „Стевица Јовано-
вић”. 064/133-53-36.
(281769)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/468-31-
30. (281744)

ПОВОЉНО издајем наме-
штен стан. Тел. 060/013-
49-52. (281709)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, двособан. 061/170-
04-40. (281782)

СТУДЕНТИМА издајем на-
мештен стан код Стомато-
лошког факултета.
063/864-07-97. (281881)

ИЗДАЈЕМ једнособан, све-
тао, топао стан, 38 квм,
Стрелиште, код Авива, 100
евра. 063/157-20-18.
(281812)

ИЗДАЈЕМ собе са ЦГ, за-
себним купатилом, кли-
мом, ТВ, интернетом, ку-
хињом и могућношћу пан-
сионских оброка на новој
Миси, код обданишта.
064/302-99-86. (281829)

ТЕСЛА, 57 квм + тераса,
лукс намештен, II спрат,
ново, близу Авива, 180
евра. 060/190-73-38,
013/231-46-92. (281787)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце и студенте, центар
града. 063/502-211. (2818439

ИЗДАЈЕМ двособанс тан,
полунамештен у Горњем
граду. 064/187-20-13.
(281855)

ИЗДАЈЕМ стан, нова Ми-
са, од 1. септембра.
064/327-60-75. (281820)

ИЗДАЈЕМ лукс опремљен
стан, новоградња, Тесла,
64 квм, цена 600 евра, са
свим режијским трошко-
вима. 062/311-105. (281890)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на новој Миси.
064/393-14-75. (281894)

ТРАЖИМ дворишни стан
за издавање у Маргити,
близу „бувљака”. 063/838-
11-34. (281919)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
065/665-75-10. (281903)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Карађорђева 13, први
спрт, 47 квм, 150 евра.
062/320-355. (281860)

ПОТРЕБАН стан, соба у
близини Медицинске шко-
ле. Контакт. 060/522-41-
77.- (281840)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Милоша Требињца бр. 5,
на дужи период. 064/014-
81-37. (281874)

ЛУКСУЗНО опремљен че-
творособан стан (центар,
Содара), џакузи, грејање,
лифт, тространо оријенти-
сан, терасе, закуп 400
евра. Тел. 064/000-11-30.
(281876)

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

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

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

ТАМИШ КАПИЈА, локали
за издавање 107 – 200
квм. 063/338-332.
(281347)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два лока-
ла 170 квм – 70 квм на Ја-
бучком путу. Vi ber +4176
425 03 02. (281349)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близина три шко-
ле. 060/351-03-56.
(281686)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
центар, В. Петра Бојовића
19. 066/314-803. (281659)

УЖИ ЦЕНТАР, издајем ло-
кал 70 квм, паркинг, по-
моћни простор. 063/240-
817. (281710)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,
угао М. Пупина и Д. Туцо-
вића. 061/607-81-00. (281727)

ИЗДАЈЕ се локал поред
Техничке школе, центар,
ново, 30 квм. 062/222-827.
(281712)

ИЗДАЈЕМ магацин 200
квм, АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца. 063/278-250.
(281798)

КУПУЈЕМО станове, куће,
на свим локацијама. Ис-
плата одмах. 063/836-23-
83. (281729)

ТЕСЛА, сређен локал,
укњижен, 41 квм, 29.000.
(49), „Мустанг”, 062-226-
901. (281810)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал од 39 квм, центар
Стрелишта. Тел. 064/267-
71-74. (281880)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
између Максија и Библио-
теке, Немањина 5.
064/134-06-08. (281893)

ЛОКАЛ 30 квм, строги
центар, два излога, изда-
јем. 066/344-033,
063/628-626. (281918)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ по-
словни простор у центру,
60 квм, М. Горког.
063/391-908. (281868)

ТАМИШ КАПИЈА, локали
за издавање 107 – 200 квм.
063/338-332. (281347)

АЛИБУНАР, ресторан из-
дајем, капацитета 500 го-
стију, разрађен, повољно.
065/543-79-57. (281870)

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ РАД-
ЊИ „СРКИ” потребна два
радника, искуство није
неопходно. Телефон
063/365-868 (СМС)

BI LI JAR KLU BU 9 потреб-
на конобарица-конобар.
Тел 065/801-77-04 (СМС)

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

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу
флајера. 064/241-45-14.
(281371)

ПОТРЕБНА жена за рад на
штеперици са искуством.
062/471-951. (СМС)

PIZ ZE RI JI NEW YORK SLI -
CE потребни пица мајсто-
ри. Доћи лично или позва-
ти на 063/338-332.
(281327)

ПОТРЕБАН момак или де-
војка за разношење кафе
на бувљаку. 064/132-98-
12. (281407)

РЕСТОРАНУ у Сутомору
потребни конобари, шан-
кери, хостесе и продавци.
Храна и смештај обезбе-
ђени. 064/000-11-30.
(281412)

РЕСТОРАНУ „Трешњица”
потребан кувар са и без
искуства. 064/361-02-63.
(281386)

КУВАР и помоћни кувар
потребни ресторану у цен-
тру града. 064/126-83-53.
(281402)

КОНОБАР/КОНОБАРИЦА
потребни ресторану „Ко-
кошка”. 064/126-83-53.
(281402)

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни виљушкари-
сти и возачи Б и Ц катего-
рије.062/446-285. 

ТРАФИЦИ у центру потре-
бан радник. 064/213-10-
49. (281523)

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари, pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  064/217-48-56.
(281528)
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ПОТРАЖЊА

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан пословођа. Плата у за-
висности од искуства + пријава
+ топли оброк. 062/896-39-78. 

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи и за

роштиљем.

Плата 40.000, за 

раднице са искуством

+ пријава + топли об-

рок. Плата за раднице

без искуства 33.000 +

пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04. 
(6/280234)

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
) РАДИМО зидање, бетони-

рање, оправка старих, но-
вих кровова, разне фаса-
де. 013/664-491, 063/162-
53-89. (281475)

МОЛЕРАЈ: кречење, глето-
вање, фарбање столарије,
радијатора, лепљење тапе-
та. 064/174-03-23,
062/790-881. (281728)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђеивнског материјала, се-
лидбе. Иван, 064/243-82-
85. (281672)

ЧИШЋЕЊЕ подрума, тава-
на, дворишта, гаража, шу-
па, и све остало, повољно.
Златко, 063/196-54-56.
(281698)

ПОТРЕБНА куварица ре-
сторану „Звезда”. Стевана
Шупљикца 88. 063/278-250 

ЖЕНА за Стрелишта чува-
ла би дете на Стрелишту.
066/967-69-68. (289797)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (280269)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, бава-
лит фасаде. 063/865-80-
49. (281397)

ПАРКЕТ, ламинат, постав-
ка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(281715)

ДАЈЕМ часове немачког,
веома повољно. Тел.
064/901-89-60. (281904)

КОСИМ траву тримером.
Драган. 064/867-47-89,
069/044-22-56. (2781906)

ПОТРЕБНИ продавци и
помоћни радници у кухи-
њи и пицерији и ресторану
у Авив парку. 013/377-
230, 064/643-41-22.
(281848)

ПОТРЕБАН радник за рад
на индустријским машина-
ма., са искуством. Фирма
„Модел”. Тел. 064/874-07-
74. (281833)

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

МАСАЖА релакс, потпуно
уживање, тотално опушта-
ње вашег тела. Марија,
064/269-94-87. (281946)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством поставља
све врсте плочица - брзо,
квалитетно, повољно.
061/249-29-90. Данијел.
(280422)

КОСИМ траву тримером,
воћњаке, дворишта, по-
вољно. Зоран, 061/683-67-
48, 064/438-12-46.
(280925)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене,  одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(281858)

СПУШТЕНИ плафони, зи-
дови, глетовање, кречење,
уградња ламината, прозо-
ра, врата. 062/816-33-84.
(281844)

ПОТРЕБАН радник/ца за
рад у кафићу „Купе”.
063/341-797. (281842)

ПОТРЕБНИ радници за
грађевинску лимарију и
браварију. Може без иску-
ства. Плата редовна. „Ли-
марија Бобан”, 063/663-
464. (281851)

САЛОНУ потребна мушко-
женска фризерка за об-
зиљну и дугу сарадњу.
Услови одлични. 064/255-
57-31. (281806)

ПЕКАРИ потребна прода-
вачица са искуством.
062/806-02-58. (281909)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари. 063/307-782.
(281871)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 063/130-75-40.
(281871)

РЕСТОРАНУ потребне ко-

нобарице. Тел. 064/349-

93-43. (281896)

ПОТРЕБНА радмоца са или

без искуства, у кухињи у

локалу Код Тому Лесковча-

нина. 065/900-50-08. (281921)

ПОТРЕБАН радник или
радница за роштиљем на
ћумур. Доћи лично. В. Р.
Путника 2-а, код Ваше
тетке. (281804)

WOR DTRA DE тражи водо-

инсталатере и помоћне

раднике са искуством.

Тел. 061/193-00-09

РЕСТОРАНУ потребан ку-

вар-ица, и конобарица.

062/806-02-58. (281908)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(281679)

ПОТРЕБАН радник на
фарми кока носиља у
Панчеву. 063/776-67-29.
(281726)

GRIL BUM ћевабџиници
потребне жене за рад на
роштиљу и продаји.
064/323-92-77. (281772)

PO CO-LO CO ресторану
потребне помоћне радни-
це, девојке за рад у шанку
и у продји, пекар за рад са
финим пецивом. 064/874-
03-01. (281772)

РЕСТОРАНУ RO ZAL у
Авив парку, потребна ко-
нобар са искуством. Тел.
063/216-788. (281796)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари, без иску-
ства. 061/360-28-87.-
(281901)

ПОТРЕБНА жена за одр-
жавање зграда. 060/517-
83-00. (281700)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, кровови, рушење.
Моб. 062/842-20-58.
(281664)

ПОТРЕБАН момак или де-
војка за разношење кафе
на бувљаку. 064/132-98-
12. (281675)



РАЗНО

ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 23. август 2019.18

Последњи поздрав нашој драгој мајци, баки и

свекрви

ВЕРИЦИ БАРАЋ
1943–2019.

од сина МИЛАНА, снаје СНЕЖАНЕ, 

унуке ИВАНЕ и унука НИКОЛЕ

(9/281660)

ЈАДРАНКА ДИМОВ
4. IV 1955 – 17. VI II 2019.

Била си у прозору Ти и Сунце. Била си нам увек

на дохвату руке, као вода, увек као ваздух, при-

сутна и неопходна. 

За све што долази, недостајеш.

Ожалошћени: супруг ОРЦЕ, 

ћерка ДРАГАНА и син ДРАГАН
(24/281697)

15. августа преминула је наша

ВЕРА ТРАИЛОВ
1932–2019.

Сахрана је обављена 17. августа на Старом пра-

вославном гробљу.

Ожалошћени: братанац САВА и братаница НАДА

са породицама и снаја РАДОВАНКА

(26/281705)

У складу са чланом 29. Закона о процени ути-

цаја на животну средину („Службени гласник

РС” број 135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 19.

08. 2019. године на основу захтева носиоца

пројекта „МЕТАЛ – ФОРМА КОС” ДОО Панче-

во, Кудељарски насип Прва бр 122 д Панче-

во, донео решење број: XV-07-501-158/2019

којим је утврђено да за пројекaт „Постројење за

складиштење опасног отпада (електрични и

електронски отпад и акумулатори)”, на кат. Пар-

цели 11416/20 К.О. Панчево, на територији гра-

да Панчева, није потребна процена утицаја на

животну средину.

Увид у решење из предходног става може се

обавити у  просторијама Секретаријата за за-

штиту животне средине Градске управе Града

Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2–4,

соба 710, радним данима од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност мо-

же изјавити жалбу Покрајинском секретаријату

за урбанизам, градитељство и заштиту животне

средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана

објављивања обавештења, а преко овог органа.  

ЦЕЂЕНИ

И МЛЕВЕНИ

ПАРАДАЈЗ
Зелена пијаца, поред
сирнице. Опет смо са
вама на истом месту. 
060/366-73-33,
064/176-20-26

Од 1. 9. 2019, примамо
и поруџбине за сирупе

више врста
– за пекмез.

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА”

потребан

ВУЛКАНИЗЕР – са или без радног искуства

Контакт тел. 013/348-422, 013/251-61-43

или доћи лично, Јабучки пут 215, Панчево

Потребна особа до 45 година старости за рад у

производњи фирми која се бави услужним сечењем

и кантовањем плочастог материјала. Пријаве mailom:

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

радним данима од 8 до 16 сати.

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

ТРАЖИ

1. Кројача или помоћника кројача за леговање

ролни

2. Механичара са искуством за поправку и одр-

жавање индустријских шиваћих машина

3. Раднике са искуством у раду на индустријским

шиваћим машинама

4. Шефа смене са искуством у организацији по-

слова везаних за шивење

Сви заинтересовани могу да се јаве од понедељка

до петка од 08 до 16 сати на бројеве телефона:

013/310-717; 063/207-114 

na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

или да дођу лично на адресу:

Јабучки пут 54, Панчево

Последњи поздрав

ИВАНУ ЛУКИНИЋУ

СЛОБА ВУЈОВИЋ 

са породицом

(87/ф)

Последњи поздрав

ИВАНУ ЛУКИНИЋУ

Колектив „ЛЕДИ”

(86/ф)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (281783)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(280711)

РАДИМ све врсте физич-
ких послова, најповољније
у граду. 061/311-97-69.
(1281759)

ПОТРЕБНА куварица ре-
сторану „Звезда”. Стевана
Шупљикца 88. 063/278-
250 (1281798)

ЖЕНА за Стрелишта чува-
ла би дете на Стрелишту.
066/967-69-68. (289797)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67.

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-
правља, реновира ком-
плетна купатила, обијање
плочица, одвоз шута.
062/816-33-84. (281844)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67.

БРАВАР, заваривач, изра-
да уградња капија,  огра-
да, надстрешница, зашти-
них решетака. 062/816-33-
84. (281844)

ОДГУШЕЊЕ куаптила, ку-
хиња и канализационих
цеви машинским путем.
062/640-07-41. (281852)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, ламинат,
фасаде, најповољније.
064/145-99-09. (281889)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (281890)

ЧИСТИМ куће, станове,
канцеларије, кафиће.
062/848-97-69, 061/224-
50-39, Ивана. (281892)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/364-846. (281895)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (279238)

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)

ПОПРАВЉАМО, уграђује-
мо ПВЦ, АЛУ и дрвену
столарију. Ролетне, сигур-
носна врата, комарници.
060/545-34-04. (281029)

МАШИНСКИ ископ подру-
ма, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, руше-
ња. 063/771-55-44.
(281012)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сер-
вис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-
16. (280854)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278723)  

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(278723)  

МАШИНСКИ ископ подру-
ма, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, руше-
ња. 063/771-55-44.
(281662)

ИЗДАЈЕМ рамску, скелу
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (281683)

КОМПЈУТЕР сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-
03-54. (281666)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (281687)

ДУБИНСКО прање, тепи-
ха, намештаја, душека, ау-
томобила. Наташа.
060/361-47-41, 066/361-
474, 013/361-474.
(281707)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (281699)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА рав-
них кровова, тераса и
осталих објеката. Гаран-
ција. 013/344-594,
063/894-21-80. (281784)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (281515)

РОЛО-НАЈ нуди поправку,
уградњу, ролетна, тенда,
роло-челична врата, нај-
повољније. 063/894-21-80.
(291784)

РОЛО-НАЈ уграђује: хар-
мо-врата, туш-кабине, зе-
бра завесе, најповољније.
013/344-594, 063/894-21-
80. (281784)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, ИПТВ и антена
плус, дигитализација.
064/866-20-70. (281803)

ЛИМАРСКИ радови, изра-
да, монтажа, кровопокри-
вачки радови,с анације,
преправке, кровови, хидро
и термоизолације. Најпо-
вољније. 066/543-69-16.
(281846)

ИЗРАДА и монтажа кон-
струкција, хала, биндера,
гаража, кованих капија,
ограда, грађевинске лима-
рије. 064/068-10-85.
(281739)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних рисивера, монито-
ра, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28, 353-463,
063/877-38-21. (281830)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо.
Овлашћени сервис „Фри-
готехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (281916)

МАШИНСКИ ископ подру-
ма, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, рушења.
063/771-55-44. (281012)

РОЛО-НАЈ уграђује: вене-
цијанере, тракасте завесе,
роло-комарнике, најпо-
вољније. 013/344-594,
063/894-21-80. (281784)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, по-
прављамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-
361, 064/122-68-05.
(281916)

КРЕЧЕЊЕ глетовање, гип-
сарски, фасадерски радо-
ви, постављање ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(281832)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55.
(281621)

ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс маса-
жу. 061/298-96-69.
(281186)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203,
(281696)

ЧАСОВИ хармонике – ко-
ла, трилери, песме. УЕУ
„Балкан” Панчево.
060/632-46-90. (281708)

УПОЗНАО бих женску
особу од 25 до 40 година,
за брак. Тел. 061/209-42-
00. (281813)

ПОМАГАЛИ би старије за
кућу или стан. Тел.
064/564-25-10. 

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-
57, 063/768-32-68.
(277629)

БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај, за 2 – 4 особе,
Слоба. 064/438-12-35.
(281685)

СОКОБАЊА, апартман,
центар, комплетно опре-
мљен. Vi ber и број:
065/205-45-48. (2811716)

ИЗДАЈЕМ апартман у Грч-
кој, за више особа. Тел/vi -
ber + 38163/103-04-33.
(2819209

ПОВОЉНО летовање, Шу-
шањ, пун пансион са пре-
возом, септембар попуст.
064/193-15-92. (281864)
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Последњи поздрав

драгој

баба ВЕРИ

од унука УРОША

и снаје МИЛАНЕ

(27/271705)

Последњи поздрав

свом брату

ПЕТРУ

ДОЛОВАЧКОМ

од сестре ЉИЉАНЕ

и зета ДРАГОЉУБА

ЈОКИЋА

(62/281824)

ПЕТАР

ДОЛОВАЧКИ

Последњи поздрав

ујаку од сестричина

СВЕТЛАНЕ, ИВАНЕ и

ДРАГАНЕ са породи-

цом
(63/281824)

Последњи поздрав

ПЕТРУ

ДОЛОВАЧКОМ

ПЕКИЈУ

од породице

СИМИЋ

(76/281856)

Последњи поздрав оцу

ПЕТРУ

ДОЛОВАЧКОМ

Заувек у нашим срцима.

Ћерка АНГЕЛИНА

са унуцима МИЛИЦОМ

и ВЕЉКОМ

(74/2818569

Последњи поздрав

оцу

ПЕТРУ

ДОЛОВАЧКОМ

Заувек у срцу.

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА

(75/281856)

Наша вољена мајка преминула је 19. августа,

али ће заувек живети у нашим срцима.

ДАРИНКА ХАЈДИН
1948–2019.

Синови ОЛИВЕР и ЕЛВИС са породицама

(83/281883)

Последњи поздрав

драгом комшији

ИВАНУ

ЛУКИНИЋУ

Станари

у Вршачкој 10

(31/281718)

16. августа 2019. заувек нас је напустио наш вољени

ИВАН ЛУКИНИЋ
1961–2019.

Имати супруга и оца као што си био ти реткост је и привилеги-

ја, јер ти си био посебан, јединствен, брижан, пожртвован, не-

поновљив...

Немати те више велика је патња и бол, јер са тобом губимо по-

дршку, несебичну љубав и заштиту.

Празнина у нашим срцима је толико дубока рана да никада не-

ће зацелити.

Неизмерно ћеш нам недостајати и никада те нећемо заборавити.

Твоји женскићи

(53/281790)

Последњи поздрав

чика ИВИ

од другара: МИЋА, СРЂАН, ГИЛЕ, РАДЕ, СТЕФАН, ЈОЦА, МИКИ,

МИЛОШ, ЋУФТА, ОПАЛИЋ, ГОРАН, КАСКА, ПУЗА, МИРА и

ДРАГАНА

(66/281828)

Вољеном брату и шураку

ИВАНУ ЛУКИНИЋУ

Не постоје речи које могу описати тугу за то-

бом.

Никада те нећемо прежалити.

Сестра ИЛОНКА и зет ДРАГАН
(72/281854)

Најдражем ујаку

ИВАНУ

ЛУКИНИЋУ

Хвала ти за сву љубав и

доброту којом си увек

зрачио и којом си све

нас, твоје најмилије, не-

себично обасипао. Зау-

век ћеш бити у нашим

срцима.

Поносно што смо те

имали.

Твој МИЛОШ

и твоја СОЊИЦА

са породицама
(73/281854)

Драги чика Иване

ИВАН ЛУКИНИЋ

С поносом и поштовањем чуваћемо успомену

на вашу доброту и ведрину.

МИЛИЦА и кума ТИЈАНА

(61/281819)

ИВАН ЛУКИНИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу од

породице КАРАВЛА

(32/281720)

Последњи поздрав нашем другу

ИВАНУ ЛУКИНИЋУ ДИЛИ

АЦА, ЏАЈА, ЗЛАЈА, БАНЕ, 

МИША, ТИЦА и РАДИША

(50/281777)

Последњи поздрав нашем драгом прики

ИВАНУ ЛУКИНИЋУ

Остаћеш нам у лепом сећању.

Прика ДУШАН и прија САВКА СТАНИЋ
(54/281791)

16. августа 2019. прерано је престало да куца

срце нашег вољеног татића, деке и таста

ИВАНА ЛУКИНИЋА
Захвални смо ти на свему што си за нас учи-

нио, а ми смо тебе учинили неизмерно срећ-

ним деком.

Твој лик чуваћемо вечно од заборава, у нашим

срцима живећеш заувек.

Поносни што смо те имали, а неизрециво ту-

жни што смо те изгубили.

Воле те пуно твоји: 

ИКИЋ КИКИРИКИЋ, БОЖА и МИА
(55/281793)

Са великом тугом и болом растали смо се од нашег во-

љеног

ИВАНА ЛУКИНИЋА

Течони, неизмерно ћеш недостајати твом Владимиро-

вићу, а твоја пецаљка увек ће бити забачена на Тами-

шу, Тиси и Дунаву.

Драги зете, био си највећа подршка у најтежим трену-

цима мог живота. На томе ти вечно хвала.

Твоја сваја ЈАСМИНА
(68/281835)

300-820, 300-830
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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.

15. августа 2019. престало је да куца племенито срце нашег супруга,

татице, деке и свекра

ОБРАДА ЈОСИПОВИЋА
2. VI II 1939 – 15. VI II 2019.

Ми који те волимо знамо колико је тешко живети без тебе. Постоји

љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи. Поносни смо

што смо те имали.

Твоји најмилији: супруга ДОБРИСАВА, ћерка НАДА, син НЕНАД,

снаја АЛЕКСАНДРА и унуци БОЈАН и НЕМАЊА

(59/281809)

Последњи поздрав нашем драгом

чика ОБРАДУ

Увек ћемо те се сећати по доброти, осмеху и енергији коју си нам

уливао.

Поликлиника „Панскен”

(60/281809)

Најдражи куме

ОБРАД ЈОСИПОВИЋ

Хвала ти за неизмерну топлину и љубав, за див-

не дане које смо провели заједно.

С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји кумови ВЕСНА и ЈОВИЦА, и кумице ТИНА,

ДАНИЈЕЛА, ЈОВАНА и ДРАГАНА са породицама
(69/281838)

Поштовани пријатељу

ОБРАД

ЈОСИПОВИЋ
Твоја доброта и људска
величина увек ће се
памтити.

Породица РАДОСАВЉЕ-

ВИЋ РАДОМИР, ГОР-

ДАНА и ВЛАДИМИР
(80/281873)

Последњи поздрав вољеном деки

ИЛИЈА БОРКОВИЋ
1935–2019.

Бескрајно смо захвални што смо те имали у нашим животима.

Оставио си неизбрисив траг и заувек ћеш живети у нашим

срцима.

Твоји: НЕМАЊА, ЗОРАН и АНА

(37/281732)

Последњи поздрав школском

ТОМИСЛАВУ СТЕЈИЋУ ТОМИ
1948–2019.

Другови и другарице из IV-6, 96. генерације Гимна-

зије „Урош Предић”

БОГАЦ, ФИСКО, ЂУЗА, НЕША, ЈОКА, БАТА ЛУКАРА,
РАДА, ГОЦА, МИША, НАДА, НАДИЦА, НАЦКА, 
ЈЕЛИЦА, КАЋА, УСЕ, ОЛГИЦА, ЈАРКО, ГОГА и СОЊА

(16/281671)

ТОМА СТЕЈИЋ

„К’о у јесен сова завија,

Истим путем у зоре снене

Tвоја глава се повила

И сребрн жбун ти косе вене”

Остајеш вољен и незаборављен.

„Златна јесен”

(21/281687)

Последњи поздрав

ТОМИ

СТЕЈИЋУ

од породице

ЈАНКОВИЋ

(58/281800)

ТОМИСЛАВ

СТЕЈИЋ

Томо, нека те анђели

чувају.

Почивај у миру.

ТАЊА КОЛАРИЋ

(40/281740)
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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

Пуних је девет година туге и бола за тобом,

наш вољени сине и брате. Напустио нас је

ИВАН РАДИЋ

у цвету младости, жељан живота и животних

радости, на велику жалост најближих и прија-

теља.

Свима нам много недостајеш. Посетићемо ње-

гов гроб, 24. августа 2019, у 10 сати.

Неутешни: мајка МАРИЈА, 

брат НЕМАЊА и сестра ЈЕЛЕНА

(44/281751)

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ

ШЕГИ
1965–2018.

Прошла је већ година откада ниси са на-

ма. Недостајеш нам све више.

Срећни смо што смо те имали и надамо се

да си нашао свој мир.

Хвала ти за сву љубав коју си нам дао.

Заувек твоји: ДРАГАНА, НЕМАЊА, 

ТИЈАНА, ГОРАН и МИЉАНА
(48/281767)

31. августа навршава се годину дана откако није са нама наш

драги

ПЕТАР ВУЧЕТИЋ

С љубављу, поштовањем и поносом носимо те у срцу.

Твоја породица

(64/281825)

Шестомесечни помен

СВЕТОЗАР КРАЧУНОВ

ЦВЕТА ПАТРИЈАРОВ

Сине мој, сине мој...

Много је прошло дана откако ниси са нама.

Сине мој, док ми живимо и ти живиш у нашим срцима.

Много те воли твоја мама и сестра САЊА

(77/281866)

Трогодишњи помен

СМИЉА ДЕСПОТОВСКИ
2016–2019.

У суботу, 24. августа 2019, у 11 сати, даваћемо помен
на Новом гробљу у Панчеву.
(67/281834)

                                                                             Твоји најмилији

13. августа 2019. преминула је наша драга

мајчица и мака

МИРЈАНА РИСТИЋ
1937–2019.

Мила наша, смирила се душа твоја.

Сахрана је обављена 15. августа.

Неутешни: син МИОДРАГ, ћерка ЛИДИЈА,

унук ИГОР, снаја МИЉАНА и праунук

КОНСТАНТИН
(4/281646)

Мојој драгој сестри

МИРИ

последњи поздрав

од НАДЕ се децом

(12/281665)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

РИСТИЋ
1937–2019.

од ВИКТОРА

и ИДЕ

(3/281646)

Прошле су две године без нашег кума

РАДЕТА ЧИКАРЕ

Кумови БЛАГИЦА и ЗЛАТКО

(84/281885)

Прошло је двадесет три
године...

ЈОВАНКА

МИЛАНОВИЋ
1960–1996.

Живиш кроз наша сећа-
ња. Увек и заувек.
Супруг ЉУБОМИР, син

МИЛАН и кћерка
БОЈАНА са породицом

(82/281882)

С болом и тугом обавештавамо рођаке и пријатеље да је наша

вољена мајка, бака и сестра

АНЂИЦА ЕРЦЕГОВИЋ СЕРДАР

преминула 19. августа 2019, у 80. години

Биће сахрањена на гробљу у Котору.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, ћерка ДАНАМАРИЈА, унуци

СТЕФАН и ФИЛИП, брат ЂУРО, сестре МИРА и ЗДЕНКА, снаха

ДАНИЦА и остала родбина

(56/2817929

17. августа 2019, у 75. години преминуо је наш

драги отац

СТОЈАН ЈОВАНОВИЋ
1945–2019.

Био си увек подршка у нашем животу и добар

пријатељ свих који су те знали.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Сахрана је обављена 20. августа на Новом гро-

бљу.

Ожалошћени: син ДУШАН, брат ЗОРАН, сестре

ЉУБИЦА и ДОБРИЛА са породицама

(25/281701)

Последњи поздрав

мајци и баки, преми-

нулој 15. августа 2019.

ДАРА

ДЕВЕТАК

Ожалошћени: ћерка

РАЈКА и унуци

ДАРКО и ДАНИЈЕЛА
(85/281886)

ДРАГОСЛАВ ОПРИАН
1932–2019.

Свом драгом деки последњи поздрав од његовог

НЕНАДА
(46/281765)

ДРАГОСЛАВ ОПРИАН
1932–2019.

од ЉИЉЕ КРСТИЋ и БОГИЦЕ

Бићеш заувек у нашим срцима.
(47/281765)
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IN MEMORIAM

прим. др МИ ЛУ ТИН 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ
ото ри но ла рин го лог

2000–2019.

Хва ла ти за све дра ги та та.

Ћер ка БИ ЉА НА са по ро ди цом

(19/ф)

25. августа навршавају

се две године откако

нас је напустила наша

МАЦА

Године пролазе, а бол и

туга остају.

Твоји: брат ГОГА

и твоја ТЕКА

(6/281652)

СЕЋАЊЕ
27. августа навршава се
дванаест година од смр-
ти нашег драгог

БРАНИСЛАВА

РАЦИЋА
2007–2019.

Никада те неће забора-
вити супруга СНЕЖАНА,
кћерке МАРИЈА и МИ-
ЛИЦА и унука МИЛАНА

(11/281663)

МИЛЕНКО ПОЧУЧА
22. VI II 2016 – 22. VI II 2019.

Tри године туге и бола. Тешко је живети

без тебе.

Недостајеш...

Твоји најмилији

(5/281648)

ТОНИ

Прошло је десет година.

Твоји: РАЛЕ и ЈУГА

(14/281669)

ТОНИ

Прошло је десет година откако ниси са нама.

Твоји: отац ЈУГОСЛАВ, брат РАДЕ, снаја ЗОРИЦА, 

братанац ЈУГ и братаница ИВАНА
(15/281670)

Десетогодишњи помен

НЕДЕЉКО БРЕКИЋ
23. VI II 2009 – 23. VI II 2019.

Време пролази, сећања не бледе. 

Заувек у нама.

Породица БРЕКИЋ

(23/281693)

НЕНАД БАГАВАЦ БАГИ

2006–2019.

Тринаест година анђеле наш без тебе. Тешко је...

Твој син МАРКО, мајка и ћале
(34/281722)

СЕЋАЊЕ

ТОМИСЛАВ ТОМИЋ
25. VI II 2018 – 25. VI II 2019.

Ожалошћени: брат РАТОМИР ТОМА и синовци СРЂАН
и ДЕЈАН са породицама

(35/285723)

23. августа 2019. године биће четрдесетодневни помен

ИЛИНКИ ЖИВКОВ
1950–2019.

Четрдесет дана се навршава откако си својим одласком оставила

тугу и празнину у мом срцу.

Твој супруг ЖИВОЈИН

(38/281733)

ПОМЕН

СТЕВАН

ОБРАДИНОВ
25. VI II 2018 – 25. VI II 2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(39/281736)

Прошле су две дуге и тужне године откада

није са нама наша драга мама и супруга

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ

ГАГА
1972–2017.

Вечно ћеш живети у нашим срцима, неће-

мо те заборавити.

Твоји пилићи и буцко

(42/271745)

Две дуге године бола, таме и туге прошле су от-

када ниси са нама

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
рођ. Ђорђев

Увек ћеш живети у нашим срцима и сећању.

Вечно ће те волети твоја мама ЗОРАНА и брат

ДРАГАН са породицом

(43/281746)

ВУКОВИЋ

ЧАСЛАВ ДРАГАН
1979–2019. 2009–2019.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ваши најмилији: породице ВУКОВИЋ и ТАДИЋ
(45/281757)

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ

Прошле су две године откако није међу

нама.

С поносом је чувамо у нашим срцима и

мислима.

Колегинице и колега из Лабораторије

у Рафинерији нафте Панчево

(65/281826)

21. VI II 2004 – 21. VI II 2019.

БОСА

ШУПИЦА

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Ћерка ЉИЉАНА,

унука СЛАЂАНА

и унук НЕША
(70/281845)

ПОМЕН

МИРОСЛАВКА

САВАНОВИЋ
2015–2019.

Увек си у нашим се-

ћањима.

Ћерка ЉУБИЦА

са породицом
(71/281849)

Прошло је тридесет го-
дина од смрти моје дра-
ге маме

ЉИЉАНЕ

ИВАНОВИЋ

Сећамо је се са љубављу.

Ћерка БИЉАНА

са породицом
(81/281879)

У суботу, 31. августа 2019, у 11 сати, на Новом

гробљу у Панчеву, даћемо четрдесет дана на-

шем

ЧЕДОМИРУ РАДЕНКОВИЋУ

Драги наш Деко, много нам недостајеш.

Твоја породица

(79/281872)

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке на ших 

услу га да на це не

огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ
свим рад ним 

да ни ма

осим сре дом.
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СЕЋАЊЕ

ЈОВАН РАМЈАНЦ
2000–2019.

Заувек у срцу.  

Његови најмилији
(10/281661()

Прође четири године од твог прераног одласка

РАДОЈКА ХАЛАСОВ
Помен ћемо одржати у суботу, 24. августа 2019. годи-
не, у 11 сати, на Новом гробљу.
Најлепше сећање и успомену на тебе чувају твоји нај-
милији (8/281656)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР МАРГАН
19. VI II 2005 – 19. VI II 2019.

Сваког дана си у нашим мислима.

Недостајеш нам много.

Твоја породица

(1/281634)

У суботу, 31. августа, у 10 сати, на Старом православном гро-

бљу, дајемо годишњи помен нашој драгој

СНЕЖАНИ ЦИВРИЋ МАРКОВ

Хвала ти за све.

МИТА и ДИМИТРИЈЕ

(2/1281638)

Прошла је година како нас је прерано напустила

наша драга

МИЛАНА БАРАЛИЋ ЛАНА
Рођ. Гаћеша

Парастос ће се одржати у суботу, 24. августа, у

11 сати, на Старом православном гробљу.

Породица

(7/281655)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921 – 29. VI II 2016. 17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.

Са љубављу и поштовањем живе у нама.

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД

и АНДРЕЈА са својим породицама
(13/281666)

22. августа навршавају се четири године откада

је умрла наша драга и никада непрежаљена

СТОЈАНКА СТАНКОВ

Време пролази, а успомене, љубав и поштовање

за њом вечито остају у нама.

Породица

(17/281674)

24. августа 2019. да-

ваћемо годишњи по-

мен нашој вољеној

БАРБАРИ

КУСТУРИЦИ
1925–2018.

Поносно чувамо успо-

мену на тебе, јер воље-

ни никада не умиру.

Ти ћеш живети док

нас има.

Твоји најмилији

(18/281676)

Прошле су четири годи-
не откада није са нама

БРАНКО

ОГЊЕНОВИЋ
1957–2015.

Увек си у нашим срци-
ма и мислима.

Твоји најмилији
(20/281680)

СТЕВАН

МИХАЈЛОВ
23. VI II 2018 – 23. VI II 2019.

Тужна година без те-

бе.

С љубављу и пошто-

вањем носимо те у

срцу, и чувамо од за-

борава.

Твоје ћерке ВЕСНА

и СНЕЖАНА

са породицама

(28/2381713)

У четвртак, 22. августа
2019. даваћемо четрдесе-
тодневни помен нашем

ДОБРИВОЈУ
СПАСИЋУ

из Јабуке

1950–2019.

С поштовањем
супруга ЈОВАНКА

и син СИНИША
(29/281717)

22. августа навршава се
четрдесет дана

ДОБРИВОЈЕ

СПАСИЋ
Увек ћеш бити у нашим
мислима.

Ћерка МИЛЕНА, 
зет РАЈКО и унуке

ЈОВАНА и МАРИЈА
(30/281717)

Дан за даном и прође тужна година откако си

нас 16. септембра заувек напустио, деко наш.

Отишао си тихо као што си живео задњих де-

сет година

КОЈА ЈОСИМОВ
Сада си наставио живот који је прекинут пре

тридесет две године. Будите спокојни и мирни.

У недељу, 25. августа, у 11 сати, изаћи ћемо до

вечне куће да поделимо успомену на тебе и

драге нам успомене.

Заувек твоји: супруга СЛОБОДАНКА, ЉИЉА,

ДРАГАН, САЊА, ТАЊА, ТАРА, ДУШАН и АЦА

(33/281721)

СЕЋАЊЕ

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

Тамо си ти где је сунце престало да сија.

Тамо си ти где небо са земљом плаче. Тамо си ти

где је тако високо и далеко, а ми смо остали без

тебе овде где сузе и бол никада неће престати.

Воли те твоја породица

(36/291724)

Сећање на драге родитеље

СТАНИСАВЉЕВ

ЗОРИЦА ВАСА
Породица

(41/2817429

24. августа, у 11 сати, дајемо годишњи помен на

Католичком гробљу

МАРИЈИ СКРОБАН
рођ. Сфера

Стрина, памтит ћу те увек као стрину и мајку, јер

си то и била.

Вечно хвала.
Твоја ДУША са породицом

(49/281770)

27. августа навршава

се пет година како

није са нама

МАРТОН

ЂЕРФИ

С љубављу

КРИСТИНА и МИРА

(51/281781)

Прошло је четрдесет година како је преминуо

наш отац

БРАНИСЛАВ ПАВКОВИЋ
1932–1979.

Сећају га се с љубављу и поштовањем ћерка

ЉУБИЦА и син ВАСА с породицама

(52/281786)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 24. августа,

давати годишњи помен на Новом гробљу

ГОРАНУ СТАНИШИЋУ

Ожалошћени: супруга РУЖИЦА, син МИЛОВАН, мајка МИЛКА,

сестра ВЕСНА и сестрићи МИХАЈЛО и ДУШАН
(57/281799)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Бу ди те опре зни на свим по љи -
ма. Мо гу ће су сплет ке и ого ва -
ра ња с ко ји ма мо ра те да се су о -
чи те. По моћ ко ја вам је обе ћа на
ма ло ће за та ји ти. Ма ње љу бав -
не рас пра ве, по ма ло су за.
Мањи про бле ми са си ну си ма и
гла во бо ље.

Иде те уз ла зном пу та њом у по -
слу. По моћ при ја те ља је си гур -
на. Но вац вам при сти же то ком
це лог пе ри о да. Ма ло сте де кон -
цен три са ни. Ва ге ко је су билe у
љу бав ној кри зи, има ју мо гућ -
ност да из гла де си ту а ци ју. Па -
зи те се по вре да згло бо ва.

Пред ва ма је пе ри од ка да све
тре ба да ста ви те на сво је ме сто.
До бро се пре ра чу нај те шта
ствар но же ли те. Љу бав на си ту а -
ци ја је по ма ло за тег ну та. По -
знан ство с не ком осо бом из да -
љи не. Чу вај те се пре хла да.

По слов ни по мак на бо ље, уз по -
моћ осо бе ко ја је на по ло жа ју.
По ја ви ће се но ве шан се, али
бу ди те му дри, не жу ри те, да се
све не из ја ло ви. Би ко ви ко ји су
у бра ку има ју ми ран пе ри од,
мо гу ће је ма ло за хла ђе ње од -
но са.

Не ве руј те мно го у сво ју ин ту и -
ци ју у на ред ном пе ри о ду. Са мо
про ве ре не чи ње ни це су ре ле -
вант не. Мно го по слов них про ме -
на на бо ље. Ви сок ни во од го вор -
но сти до но си вам мо гућ ност
уна пре ђе ња. У љу ба ви ма ло за -
тиш је. Мо гу ћа тај на ве за.

Не упли ћи те се у ства ри ко је вас
се не ти чу. Из бе га вај те раз го во -
ре и пре пир ке око се бе. Раз о ча -
ра ће те се у не ке при ја те ље. Мо -
гу ће је и за хла ђе ње у љу бав ним
од но си ма. Не ко из про шло сти
же ли да вам се вра ти. Тре ба ло
би да то из бег не те.

Има ће те ви шак енер ги је у овом
пе ри о ду, што ће вам омо гу ћи ти
из ван ред не по слов не ре зул та -
те. Не за по сле ни ма се пру жа
мо гућ ност по ну де за по сао.
Фи нан си је су ста бил не. Љу бав
и парт нер ски од но си су под
лупом.

Ста ње је ви ше не го до бро. Но вац,
по знан ства, пут ко ји ду го че ка те...
све се по ла ко оства ру је. Не за по -
сле ни се мо гу на да ти но вом по слу.
Љу бав на си ту а ци ја по ла ко до жи -
вља ва сво ју кул ми на ци ју и парт -
нер вам при ре ђу је из не на ђе ње.
Про бле ми с ко сти ма или кич мом.

Оства ри ће те за ви дан успех и та -
мо где се не на да те. То ће вас
про бу ди ти, би ло да сте при ват -
ник, би ло да ра ди те у фир ми.
Но вац при сти же у ве ћој ко ли чи -
ни. Љу бав на си ту а ци ја је од -
лична. Уса мље ни ма сле ди но во
познан ство.

Ко ла ри ћу, па ни ћу, пле те мо се...
Баш то је оно што вас че ка ове
сед ми це. Рас пе тљај те све што
сте за пе тља ли. Ис ко ри сти те од -
ла зак на пут да раш чи сти те све
у сво јој гла ви. Не тро ши те но вац
у бр зи ни. Љу бав на си ту а ци ја се
за о штра ва. Из бе га вај те сва ђе.

По ла ко се бу ди те. По сло ви по -
чи њу да се по кре ћу, па раз ми -
сли те о то ме шта ствар но же ли -
те. Фи нан си је су тан ке. Љу бав -
ни жи вот је од ли чан. Ри бе ко је
су са ме мо гу оче ки ва ти ва -
трену ро ман су. Здра вље се
побољ ша ва.

Ста би лан и по во љан пе ри од је
пред ва ма. Мо гу ће су и не ке на -
гра де и по слов на пу то ва ња. Фи -
нан си је сти жу, али и бр зо од ла -
зе на за о ста ле ду го ве. За у зе ти
су ста бил ни, а сло бод ни мо гу
оче ки ва ти удва ра ња. Ди је та је
по жељ на.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Цр ни ма чор ко
Пре слат ки ма ли ша до лу тао је у не чи је
дво ри ште, али та по ро ди ца не мо же да
га за др жи за то што већ има два ве ли ка
пса. Овај ле по тан са да тра жи свој дом и
не ко га ко ће га во ле ти.

Ве о ма во ли да се ма зи, а за и ста је по -
се бан и осво ји ће сва чи је ср це. Пре воз
ма ца на до удо ми те ља је ор га ни зо ван и
уз ње га иде од ре ђе на ко ли чи на хра не.

Контакт телефон: 060/161-48-11

Ба та и се ка
Ова два ма че та,
ста ра око три ме -
се ца, тре ба ло би
хит но удо ми ти и из -
ме сти ти из згра де у
Ули ци осло бо ђе ња.
Ра ди се о „де ча ку”
и „де вој чи ци”, о ко -
ји ма још увек бри -
не ма ма ма ца.

Би ло их је тро је, али је јед но не ко убио, па по сто ји ве ли ка
ве ро ват но ћа да ће и пре о ста ла два за вр ши ти на та ко ужа сан
на чин.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 066/001-660.

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.

Јед но од обе леж ја Пан че ва је -
су и ме сне или се о ске кр сне
сла ве, од но сно до га ђа ји ко ји
пра те обе ле жа ва ња не ког од
хри шћан ских све та ца.

Са мо по след ње не де ље би ло
је жи во и ве се ло у че ти ри на -
се ља, што у гра ду, што по се -
ли ма. Уда р на су би ла два да -
на: у че твр так, 15. ав гу ста, у
Ива но ву и Гло го њу обе ле же на
је Ве ли ка Го спо ји на (или кир -
вај) по гре го ри јан ском ка лен -
да ру, док је у по не де љак, 19.
ав гу ста, у Ме сној за јед ни ци
Гор њи град и у Омо љи ци све
би ло под ре ђе но Пре о бра же њу
го спод њем.

Оно што ка рак те ри ше про -
сла ве у сва та че ти ри ме ста, је -
сте при су ство мно го на сме ја -
них љу ди, жељ них ма ло опу -
шта ња и бек ства од те скоб не
сва ко дне ви це.

Ве ли ко го спо јин ски про гра ми
у Ива но ву по че ли су још у сре -
ду, 14. ав гу ста, ка да је под окри -
љем До ма кул ту ре упри ли че на
пр ва ли ков на ко ло ни ја.

Због вар љи вог вре ме на ве -
ћи на сли ка ра ства ра ла је у про -
сто ри ја ма по ме ну те уста но ве,
а сва ко од њих опре де лио се за
тех ни ку по соп стве ном на хо -
ђе њу. Та ко је Дра го слав Ху сар
у аква ре лу из ра дио три пеј за -
жа; Зо ран Де ра нић је фи ја кер
на сли као акри ли ком на плат -
ну, а слич не бо је ко ри сти ли су
Алек сан дар Алим пић и Љу бо -
мир То пал, док се Ни ко ла Ко -
мо сар опре де лио за уље и на -
пра вио ком по зи ци ју сли ка у
сли ци.

На кон то га упри ли че но је и
отва ра ње из ло жбе по ме ну тих
ра до ва, на ко јој су, по ред ди -
рек то ра До ма кул ту ре Мар ка
Гу ра на, го во ри ли и ува же ни го -
сти: исто ри чар умет но сти Ми -
лу тин Де дић и про сла вље ни
сли кар Ми лош Шо ба јић.

Кир вај у Гло го њу и Ива но ву

Су тра дан, на сам пра зник, на
истом ме сту, отво рен је два -
на е сти Са лон умет нич ке
фотогра фи је „Ива но во у
фокусу”.

Том при ли ком пред ста вље -
но је пре ко две ста ра до ва нај -
бо љих фо то гра фа из зе мље и
ино стран ства на ста лих на по -
след њем Фо то-са фа ри ју, одр -
жа ном овог про ле ћа. На по -
слет ку, пр во ме сто у по је ди -
нач ној кон ку рен ци ји осво ји -
ла је Ива на То до ро вић из
Београ да с фо то гра фи јом де -
вој чи це у ста рин ском
амбијенту. С дру ге стра не, Ми -
лена Ми лен ко вић из Па ра ћи -
на пред ста ви ла се ко лек ци -
јом од три ак та. Из ло жби су
при су ство ва ли бу гар ски ам -
ба са дор у Ср би ји Рат ко Влај -
ков и гра до на чел ник Са ша
Павло ва, а део свог глу мач -
ког опу са при ка зао је Го ран
Султано вић.

Тих да на су и Гло гоњ ци обе -
ле жи ли сла ву Ру мун ске пра во -
слав не цр кве Ус пе ња Пре све те
Бо го ро ди це. По пу лар ни кир вај

ду го је био је ди на се о ска слава,
па оту да за у зи ма по себ но ме -
сто у ср цу сва ког Гло гоњ ца.

И та мо је обе ле жа ва ње по -
че ло у уто рак, 14. ав гу ста, ка да
је у До му кул ту ре ама тер ско
по зо ри ште из Ко ви на из ве ло
ко мад „Пред ста ва Ха мле та у
се лу Мр ду ша До ња”.

Су тра дан у ју тар њим ча со -
ви ма одр жа на је све ча на ли -
тур ги ја у ру мун ској цр кви, а
уве че је у пор ти по ме ну тог хра -
ма при ре ђе на тра ди ци о нал на
игран ка у ор га ни за ци ји КУД-а
„Ве се ли ја”.

То је, као и у Ива но ву, би ло
пра ће но са др жа ји ма за нај мла -
ђе, лу на-пар ком и те зга ма са
играч ка ма и су ве ни ри ма ис -
пред цр кве, а не из бе жна је би -
ла „жи ва” му зи ка у ло кал ним
ка фи ћи ма.

За за тва ра ње кир вај ских да -
на био је за ду жен пан че вач ки
рок бенд „Рај ко и жи ви зид”,
ко ји је на сту пио у До му кул ту -
ре у су бо ту, 17. ав гу ста, уз чи је
се екс ју го сло вен ске рок хи то -
ве пу бли ка до бро за ба ви ла.

Пре о бра же ње у Гор њем
гра ду и Омо љи ци

Већ у пе так, 16. ав гу ста, стар -
то ва ли су про гра ми по во дом
сла ве Гор њег гра да – Пре о бра -
же ња го спод њег. Отва ра ње ма -
ни фе ста ци је упри ли че но је „код
кр ста” у Ули ци Све тог Са ве, на
ко јем су уче ство ва ла мно га
удру же ња из Пан че ва, да би на
кра ју за пе ва ла фолк зве зда Гор -
да на Ла за ре вић, а сви рао је и
„Ам ба са дор бенд”.

„Фи ја ке ри ја да” је упри ли че -
на у су бо ту, а у не де љу је одржан тур нир у ма лом фуд ба лу. Дан

сла ве по чео је у про сто ри ја ма
Ме сне за јед ни це, ре за њем слав -
ског ко ла ча, а ово го ди шњи
„Пре о бра жен ски да ни” за вр -
ше ни су књи жев ном ве че ри
клу ба „Про та Ва са Жив ко вић”
у пор ти Пре о бра жен ског хра -
ма; на сту пи ли су фол кло ра ши,
а за сам крај оста вљен је ме -
мо ри јал ни кон церт у част Де -
ја на Штрп ца, ка да је пе ва ла
Ве ра Ма то вић.

Иста сла ва би ла је око сни -
ца за ор га ни за ци ју са да већ
тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци -
је „По ро дич ни да ни”, ко ја је
по че ла још 7. ав гу ста. Сва ко -
днев но су, углав ном, на пла -
тоу ис пред До ма кул ту ре одр -
жа ва ни ша ро ли ки про гра ми,
па је го то во сва ког да на у пред -
ве чер је би ло не што за де цу,
по пут кре а тив них ра ди о ни ца,
из ло жбе кућ них љу би ма ца,

трке ро ле ри ма или на сту па ма -
ђи о ни ча ра, клов на Ша шав ка
или ле ген дар ног Пе ђо ли на.
На кон то га сле ди ли су кон -
цер ти са ста ва „Вој во ђан ски
сан”, „Три бјут Ба ла ше вић” и
„Как тус Џек”, а на сту пи ли су
и пе ва чи на род не му зи ке Би -
ља на Јеф тић и Ми лан че Ра -
до са вље вић. Одр жа но је и мно -
го тур ни ра и так ми че ња – од
ша ха до га ђа ња гли не них го -
лу бо ва – на ко ји ма су, по ред
Омољ ча на, уче ство ва ли и број -
ни го сти. Та ко су, ре ци мо, у
тр ка ма на ро ле ри ма, у раз ли -
чи тим уз ра сти ма, нај бо љи би -
ли Ми ња Гли го рић, Ни ко ла
Ко си јер и Ати на Мар ко вић, у
спо рој во жњи би ци ка ла – Сте -
фан Жи ва нов и Вељ ко Пот ко -
њак, док су у од бој ци по бе ди -
ли „Струч ња ци”, а у фуд ба лу
„Ди на мо”.

Ме сна за јед ни ца je про сла -
ви ла сла ву Пре о бра же ње, уз
мно го број не при ја те ље се ла, а
уче ни ци ма ОШ „До си теј Об -
ра до вић”, но си о ци ма Ву ко ве
ди пло ме, пред во ђе ним ђа ком
ге не ра ци је Мар ком Гли го ри -
ћем, уру че ни су скром ни по -
кло ни.

Све у све му, леп пе ри од за
жи те ље по ме ну тих на се ља.

Ј. Филиповић

НА ВИ ШЕ МЕ СТА УПРИ ЛИ ЧЕ НИ СЛАВ СКИ ПРО ГРА МИ

ВЕ СЕ ЛО У ЧЕ ТИ РИ НА СЕ ЉА
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Обе пан че вач ке аде на оба ли
Ду на ва, по зна те под на зи ви ма
Фор кон ту мац и Ча кља нац, спа -
да ју ме ђу нај про стра ни је на на -
шем то ку дру ге нај ду же европ -
ске ре ке.

И док је пр ва чу ве на по пла -
жи Бе ла сте на, ви кенд-на се љу
и број ним ку па чи ма, дру га ни -
је то ли ко по пу лар на у ши рој
јав но сти, иа ко је ве ћа, то јест
нај ве ћа ада на Ду на ву ко ји про -
ла зи кроз Ср би ју.

То је мо жда и до бро по Ча -
кља нац, јер је, по ред тек не ко -
ли ко де се ти на ви кен ди ца, у ње -
го вом гу сти шу на лик пра вим
троп ским џун гла ма скри ве но
пра во цар ство фло ре и фа у не.

На де се так ки ло ме та ра од гра -
да, окру же на та ко зва ним ста -
рим и тур ским Ду на вом, на ла -
зи се ада Ча кља нац. С по вр ши -
ном од око 350 хек та ра то је у
на шем то ку дру ге нај ве ће
европ ске ре ке ујед но и нај про -
стра ни је остр во.

Не ра чу на ју ћи тек по не ког
ви кен да ша, та мо су нај че шћи
го сти ди вље сви ње и ср не, као
и мно ге дру ге жи во тињ ске и
биљ не вр сте, па не тре ба да чу -
ди што је не дав но уста но вљен
и дру ги и тре ћи сте пен ре жи -
ма за шти те. У пре во ду, зна чи
да у нај ве ћем де лу Ча кљан ца
чо век не ма пра во го то во ни на
шта – од град ње обје ка та или
се че др ве ћа до при вред ног ри -
бо ло ва, уно ше ња дру гих вр ста
жи во ти ња (на ро чи то па са и ма -
ча ка) и би ло ка квог угро жа ва -
ња по сто је ћег би о ди вер зи те та.

До ду ше, те шко да би се ико
усу дио да кро чи у ту не про -
ход ну ди вљи ну и се бе до ве де
у број не не при ли ке, по пут за -
гли бље ња у мо чвар ном тлу
или не из бе жног су сре та са
„еска дри ла ма” кр во жед них
кома ра ца.

На жа лост, по је ди ним ло во -
кра ди ца ма ни по ме ну то ни је
би ло не пре мо сти ва пре пре ка
да се та мо уву ку и на пра ве не -
ку ште ту за „ша чи цу ко ри сти”.

Али ту гор ку те му оста ви ће мо
за не ки дру ги пут...

Kада је реч о нор мал ним и
мoралним љу ди ма, пре све га о
за љу бље ни ци ма у при ро ду или
спорт ски ри бо лов, по сто ји мо -
гућ ност да се нео ме та но при ђе
на до мак ове оа зе рас ко шног
зе ле ни ла. Пре ци зни је ре че но,
то мо гу они ко ји по се ду ју или
зна ју не ког ко има аде кват но
пло ви ло.

Бај ко ви то жи во тињ ско
царство

Је дан од њих је и Ни ко ла, ду -
го го ди шњи стра стве ни пе ца -
рош, на у ти чар и љу би тељ окол -
них ре ка и при ро де. Он је пре
не ки дан из дво јио сво је дра го -
це но вре ме ка ко би са еки пом
„Пан чев ца” про вео не за бо рав -
на два са та у во жњи пан че вач -
ким ду нав ским ар хи пе ла гом и
омо гу ћио нам да удах не мо до -
вољ но све жи не ре ке, ко ја ре ге -
не ри ше те ло и дух.

Овај ро ђе ни Пан че вац нас је
у ра но ју тро с та ми шког при -
ста ни шта укр цао у свој ни пре -
ма ли ни пре ве лик бро дић, с
мо то ром од пет на е стак коњ -
ских сна га, и по вео нас у ан ти -
стрес ту ру.

Убр зо смо на пу сти ли ко ри -
то ба нат ске ле по ти це и од чу -
ве них ку ла „бли зна ки ња” кре -
ну ли низ вод но. Не ду го за тим
на со на ру се ле по ви де ло да
ду би на ра пид но ра сте и до де -
сет ме та ра, али и то да ни у
њој не ма пре ви ше круп не ри -
бе. Ни ко ла је раз ло ге за то де -
ли мич но на ла зио у пре то плој
во ди, иа ко ни шта не мо же да
са кри је чи ње ни цу да је, пр вен -
стве но због људ ског не ма ра, све
ма ње жи вог све та у ре ка ма.

Не ки трен ка сни је скре ну ли
смо де сно, у тур ски Ду нав, ка -
да се с на ше стра не ука за ла
ада Ча кља нац.

Од мах на ула зу у по ме ну ти
ток до че ка ло нас је на сто ти не
га ле бо ва ко је су чу ла оба ве сти -
ла да се баш ту мо гу на да ти
ла га ном до руч ку. Би ли су то -
ли ко фо ку си ра ни на под ми ри -
ва ње на су шних по тре ба да ни -
ма ло ни су ма ри ли за на ше при -
су ство. Нон ша лант но би се по -
ме ри ли тек ка да би смо им се
при ма кли на ме тар-дв а.

Пло вид ба тур ским Ду на вом
по тра ја ла је око сат. Ужи так је
био бо жан ски. Док је с ле ве,
„ср би јан ске” стра не „на ле тала”
и по не ка ви кен ди ца, с де сне,

на Ча кљан цу, сли ка је би ла бај -
ко ви та. На ро чи то на по је ди -
ним де ло ви ма где је др ве ће
об ра сло у ра сти ње и асо ци ра
на оно из фил мо ва о Ха ри ју
По те ру.

Ипак, бро дић ни је био аде -
ква тан, то јест до вољ но ма ли
за ула зак у ру кав це ко ји се
усе ца ју у по ме ну ту аду. Оста -
ви ли смо то за дру гу при ли ку,
али сва ко ко је ви део Да ну и
на ро чи то – Јеж, зна да се ра -
ди о је зер ци ма чу де сне ле по -
те. За пра во, они су то са мо
ка да пад не во до стај, а ње го -
вим по ра стом по ста ју део Ду -
на ва, по ве за ни уским ка на ли -
ма. Ова ко или она ко, њих
окру жу је фа сци нант но при -
род но бо гат ство би ља ка и жи -
во ти ња. По ред ди вљих сви ња
и ср на, као и ку на и ли си ца,
ве ве ри ца, зе че ва, ја за ва ца и
фа за на, за ни мљи ви су и би -
зам ски па цо ви и ну три је. Тре -
ба ло би да су ту и да ље за ко -
ном стро го за шти ће ни ор ло -
ви бе ло ре па ни, чи ја кри ла мо -
гу има ти ра спон пре ко два ме -
тра, као и кор мо ра ни, спрет -
ни ри бо лов ци, ко ји се од ли -
ку ју ве ли ком ала во шћу.

А он да рђа во ру гло!?

Би ло ка ко би ло, док смо се ди -
ви ли гу сто об ра слом Ча кљан -
цу, с дру ге стра не ука за ло се
не што са свим дру га чи је – ру -
гло у ви ду до зла бо га рђа вих
ска ла ме ри ја, на тр па них без ре -
да и по рет ка!

О то ме за што су ту и че му
слу же, ни је пре ви ше знао ни
наш ка пе тан, сло жив ши се у
ве зи с га ђе њем над ви ђе ним
при зо ром, иа ко ни је спо рио ни
чи ње ни цу да око тих по лу ра -
спад ну тих шле пе ра има мно го
круп не ри бе. Пр вен стве но со -
мо ва, ко ји су ту на шли згод но
скло ни ште.

Та ин фор ма ци ја ни ка ко ни -
је по пра ви ла шо кан тан ути сак,
па нам се до по врат ка у Та -
миш по гла ви мо та ла јед на ми -
сао – ко ме је па ло на па мет да
не бру ше ну ле по ту за га ди оду -
р ним гво жђу ри ја ма.

Очи глед но, мно го то га што
се око нас до га ђа не ће нам би -
ти ја сно, прем да од го во ре на
број на пи та ња и те ка ко на слу -
ћу је мо...

Ј. Фи ли по вић

ПЛО ВИД БА ОКО НАЈ ВЕ ЋЕ ДУ НАВ СКЕ АДЕ – ЧА КЉАН ЦА

БИ СЕР ПРИ РО ДЕ БЛИЗУ ЗА ГА ЂЕ НЕ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

По треб ни са стој ци:
– ки ло грам све жих ба бу шки,
– ка ши ка ма сти,
– две до три ка ши ке бра шна,
– со, би бер и сит на цр ве на
па при ка.
На по ме на:
Уме сто пше нич ног мо же те
ко ри сти ти и ку ку ру зно бра -
шно, а мо же те до да ти и ку ку -
ру зног или пше нич ног гри за
да би ко ри ца би ла још хр ска -
ви ја.
При пре ма:
Ри бу тре ба до бро очи сти ти и
опра ти од кр љу шти и из ну -
три ца. Рер ну укљу чи те да се
гре је на 250 сте пе ни.

У теп си ју нај пре тре ба ста -
ви ти па пир за пе че ње, а по -
том и маст. Ста ви ти у рер ну
да се маст угре је.

Ба бу шка ма што сит ни је на -
рец ка ти гор њи део те ла (из -
ме ђу кич ме и леђ ног пе ра -
ја), по том по со ли ти и по би -
бе ри ти ри бу спо ља и из ну -
тра и ува ља ти у сме шу од
бра шна. Из ва ди ти теп си ју из
рер не, ста ви ти при пре мље -
не ба бу шке, а ри бу од мах
окре ни те да би она до ња, ма -
сна стра на би ла го ре. Све ста -
ви те у за гре ја ну рер ну и пе -
ци те два де се так ми ну та. По -
сле тог вре ме на из ва ди те теп -
си ју, ри бу окре ни те још јед -
ном и све вра ти те у рер ну.

Пе че ну ри бу по слу жи те уз
при лог и са ла ту по же љи.

При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ 

СА УДИ ЦЕ

БАБУШКЕ У РЕРНИ

Ли њак
Оно по че му се ли њак од -

мах раз ли ку је од дру гих ри -
ба, је сте ње го ва бо ја – там -
но зе ле на осно ва са злат ним
сја јем на бо ко ви ма, жућ ка -
ста на тр бу ху, чи не га пре -
по зна тљи вим.

Ин тен зив но се хра ни са мо
ле ти, а при тем пе ра ту ри од
че ти ри сте пе на пре ста је да
је де. Та да се за ко па ва и пре -
ла зи у зим ски сан, као и дру -
ге ша ран ске вр сте. При на -
глом за гре ва њу во де пре ста је
да се хра ни, ле же на дно и
ми ру је...

Мак си мал на ду жи на ко -
ју ли њак мо же да до стиг не
је сте 70 цен ти ме та ра, а мо -
же да те жи и до осам ки ло -
гра ма. Круп ни ји при мер ци
су уо би ча је ни са мо за риб -
ња ке, док се у оста лим во -
да ма ка пи тал ци ма сма тра -
ју и при мер ци од два ки ло -
гра ма.

Ве о ма је це њен у ис хра -
ни, јер има бе ло соч но и
уку сно ме со и уз га ја се као
до дат ни при нос у ша ран -
ским риб ња ци ма. Због ква -
ли тет ног ме са це не га и
спорт ски ри бо лов ци, на ро -
чи то у за пад ној Евро пи.

Нај бо ље се ло ви на лар ве
ко ма ра ца.

Ипак, ли њак је у Ср би ји
за шти ћен ло во ста јем и ни -
је до зво ље но ло ви ти га и
но си ти ку ћи. Ова ри ба је
због не ко ли ко раз ло га по -
ста ла ве о ма рет ка и сад је
на пе ца ро ши ма и љу би те -
љи ма при ро де да по мог ну
да се ње на по пу ла ци ја по -
но во по ве ћа.

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

Не ра чу на ју ћи ве ли ке ре ке, јед -
но од оми ље них ме ста за пе -
ца ње у на шем окру же њу је ка -
нал код та ко зва не цр ве не пум -
пе. За не у пу ће не, он се на ла зи
де се так ки ло ме та ра ју жно од
Вој ло ви це и Стар че ва, у ре ла -
тив ној бли зи ни ду нав ске пла -
же Ми ље.

Љу би те љи ри бо ло ва на пло -
вак ко ји та мо ре дов но на вра -
ћа ју мо гу се по хва ли ти со лид -
ним уло вом, па се на њи хо вим
уди ца ма не рет ко на ђу и ка пи -
тал ни ји при мер ци ша ра на и
шту ке.

И прет ход них да на вла да ло
је ин те ре со ва ње за ту ло ка ци -
ју. Тре ба ло је по ра ни ти, бу дући

да на по ме ну том ка на лу не ма
пре ви ше згод них ме ста за пе -
ца ње. Је дан од хен ди ке па, на -
ро чи то ових вре лих да на, био
је и не до ста так хла до ви не ве -
ли ког др ве ћа, по пут оног на
Та ми шу или Ду на ву.

То ком про шле не де ље со лид -
но је ра ди ла ба бу шка, а они
ис ку сни ји успе ва ли су да ухва -
те и по не ког ша ра на при стој не
те жи не. Од ма ма ца су пред ња -
чи ли гли ста и ку ку руз, а ко је
же лео да из бег не на је зду аме -
рич ког со ми ћа, на овим про -
сто ри ма по зна ти јег као цвер -
глан, ко ри стио је и бе ле цр ве.

Ре ци мо, у не де љу је еки па
„Пан чев ца” на ка на лу код

„црве не пум пе” за те кла и не -
ко ли ко су гра ђа на из обли жње
Вој ло ви це. Иа ко су до шли у
пра ско зор је, ду го су че ка ли да
се ри ба раз мр да и поч не да
гри зе, па је глав ни на лет ба бу -
шке, што ни је баш сва ки да шњи

слу чај, кре нуо тек по сле је да -
на ест са ти.

Ку ри о зи тет је то што је је -
дан од њих, два де се то смо го ди -
шњи Ро берт Хуч ка, упе цао чак
пет не баш ма лих ли ња ка. То
је до бар знак бу ду ћи да ова

цење на вр ста ри бе не во ли пр -
ља ву во ду.

По ме ну ти Вој лов ча нин, у ма -
ни ру пра вог спорт ског ри бо -
лов ца, све их је вра тио у во ду.
Опро штај ни по љу бац се под -
ра зу ме вао... Ј. Ф.

ПЕ ЦА РО ШИ ВО ЛЕ КА НАЛ У БЛИ ЗИ НИ ДУ НАВ СКЕ ПЛА ЖЕ МИ ЉЕ

Код „цр ве не пум пе” ра ди ли и ли ња ци
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Ово ле то, бар ка да је пан че -
вач ки ба зен у пи та њу, про те -
кло је у зна ку ва тер по ла. Камп
„Number One”, ко ји об у хва та
три спо р та – пли ва ње, син хро -
но пли ва ње и ва тер по ло, успе -
шно је ор га ни зо ван.

То ком тра ја ња кам па де ца из
це лог све та има ла су при ли ку
не са мо да упо зна ју свет ске шам -
пи о не ва тер по ла већ и да ве -
жба ју с нај бо љим тре не ри ма.

– У кам пу је бо ра ви ло ви ше
од 170 ма ли ша на. По но сан сам
што смо уго сти ли де ча ке с Но -
вог Зе лан да, из Ка на де и Аме -
ри ке. Пре ма њи ма смо се по -
не ли као пра ви до ма ћи ни. Они
ни су ве ро ва ли да се код нас
то ли ко ве жба, да су нам усло -
ви фе но ме нал ни и да има мо
вр хун ске тре не ре. Циљ нам је
да ти клин ци по ста ну шам пи -
о ни у жи во ту, а спо рт им да је
ве ли ку мо гућ ност за то – ре као
је Ни ко ла Ра ђен, не ка да шњи
ре пре зен та ти вац на ше зе мље у
ва тер по лу.

По ред Ни ко ле и тре не ра Иго -
ра Ми ла но ви ћа, ко ји је об у ча -
вао бу ду ће шам пи о не, по зи ву
да по се те ма ли ша не ода зва ли
су се и бра ћа Ду шко и Гој ко
Пи је тло вић, ко шар каш Бран -

ко Ла зић, као и пред сед ник ва -
тер по ло клу ба Винд спорт Вла -
ди мир По по вић.

Уз по др шку Гра да и гра до на -
чел ни ка Пан че ва Са ше Па вло -
ва, ма ли ша ни су тре ни ра ли два
пу та сед мич но, а гру пе су се
сме њи ва ле јед ном не дељ но у
три сме не.

– Дра го ми је што се камп
ове го ди не одр жа вао у Пан че -
ву. Усло ви за рад би ли су од -
лич ни, што је до бар пред у слов
за ства ра ње јед ног ква ли тет ног
ва тер по ло цен тра у Ср би ји –
ис та као је наш ле ген дар ни ва -
тер по ли ста Игор Ми ла но вић.

Уско ро се у на шем гра ду отва -
ра и „Винд спорт шоп”, где ће
сви љу би те љи ва тер по ла има -
ти при ли ку да до ђу и да се дру -
же с по зна тим спор ти сти ма,
као и да ку пе раз не ар ти кле
ко је су има ли при ли ку да ви де
и у са мом кам пу.

– Са истим тем пом на ста -
вља мо да љи рад. Про цес ства -
ра ња шам пи о на тра ја ће то ком
це ле го ди не, ка ко у са мом клу -
бу, та ко и на број ним тур ни ри -
ма. Тре нин зи по чи њу 1. сеп -
тем бра и са за до вољ ством иш -
че ку је мо но ве чла но ве – до дао
је Ра ђен.

Пр ви круг упи са но вих ма -
ли ша на у овај клуб за ка зан је
за уто рак, 27. ав густ, у 18 са ти,
на отва ра њу про дав ни це „Винд

спорт” у Ули ци вој во де Пе тра
Бо јо ви ћа 13 у Пан че ву, ко ме
ће при су ство ва ти и ис так ну ти
ва тер по ли сти Ср би је.

СПОРТ
Петак, 23. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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утакмице се играју у недељу од 17 сати

„Ди зел ка” над ви си ла
го сте из При гре ви це

„Бр зи воз” за у ста вљен
у Зре ња ни ну

Љу би те љи нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у на шем гра -
ду и око ли ни ко нач но су до че -
ка ли сво јих пет ми ну та. Про -
шлог ви кен да је по че ла ово се -
зон ска тр ка за бо до ве у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”.

Већ не ко ли ко го ди на тре ћи
фуд бал ски ранг ве о ма је за ни -
мљив по кло ни ци ма „бу ба ма -
ре” са ових про сто ра, па не тре -
ба сум ња ти да ће та ко би ти и у
се зо ни 2019/2020. На ро чи то
због чи ње ни це да су и Ди на мо
1945 и Же ле зни чар на ја ви ли
по ход на сам врх та бе ле и пла -
сман у ви ши ранг.

Ко ће се у ју ну 2020. го ди не
ра до ва ти, оста је нам да ви ди мо,
али не ма сум ње да ће до та да
све пр шта ти на те ре ну. Још не -
ко ли ко еки па, по ред пан че вач -
ких „во зо ва”, има нај ви ше ам -
би ци је, ли га је из у зет но ја ка, а
еки пе су при лич но из јед на чене.

На стар ту но ве се зо не клу бо -
ви из на шег гра да оства ри ли су
по ло ви чан успех. Же ле зни чар
је на свом те ре ну са вла дао Брат -
ство 1946 из При гре ви це са 2:0,
а Ди на мо 1945 је са иден тич -
ним ре зул та том пре тр пео по -
раз у Зре ња ни ну од до ма ћег
Рад нич ког. Пр во ко ло сва ког
но вог пр вен ства по пра ви лу је
и нај те же. Мом ци у ме че ве ула -
зе из пу ног тре нин га, осе ћа се
при ти сак пр ве утак ми це, на ис -
пи ту је оно што је ура ђе но у
при прем ном пе ри о ду... Ипак,
ка ко вре ме бу де од ми ца ло, не
тре ба сум ња ти да ће клу бо ви из
на шег гра да би ти све бо љи.

Пре су ди ло пр во по лу вре ме

Дра жен Ду кић, шеф струч ног
шта ба Ди на ма 1945, за ду ел у
Зре ња ни ну по ве ре ње је по кло -
нио сле де ћем са ста ву: То мић,
Да шић, Ка ри шик, Сто ја нов, Ах -
чин, Ми ло је вић, Бе лић, Бо бар,
Ста нић, Чор да шић и Шар че -
вић, а игра ли су и Нин ко вић,
Сто ја нов ски и Бо дло вић.

Пан че вач ки „бр зи воз” ни је
нај бо ље ушао у овај ду ел, иа ко
су ње го ви игра чи има ли не ко -
ли ко до брих по те за на са мом
по чет ку. До ма ћин је убр зо пре -
у зео ини ци ја ти ву, па је пи та ње
по бед ни ка ре шио већ у пр вом
по лу вре ме ну.

ФУД БА ЛЕ РИ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА И ДИ НА МА 1945 ЗА ПО ЧЕ ЛИ ТР КУ ЗА БО ДО ВЕ

НА СТА Р ТУ – ПО ЛО ВИ ЧАН УСПЕХ!

Фуд ба ле ри Рад нич ког су пр -
ви пут ма ти ра ли Ди на мо вог
гол ма на То ми ћа у 27. ми ну ту,
из сло бод ног уда р ца, а дру ги
пут се мре жа пан че вач ког тима
за тре сла у са мом фи ни шу првог
де ла утак ми це, у 43. ми ну ту.

Мно го уз бу ђе ња ви ђе но је и
по сле од мо ра. Ди на мо 1945 за -
и грао је бо ље и ан га жо ва ни је,
а он да је остао без Ах чи на, ко -
ји је до био цр ве ни кар тон, па
су му и шан се за пре о крет по -
ста ле ма ње. Зре ња нин ци су у
70. ми ну ту мо гли да до ђу и до
убе дљи ви је пред но сти, али ни -
су ус пе ли да ис ко ри сте је да на -
е сте рац. Тач ни је, гол ман „бр -
зог во за” Јо ван То мић сјај но је
ин тер ве ни сао.

При ли ку да по пра ве ути сак
с „пре ми је ре” фуд ба ле ри Ди -
на ма 1945 има ће већ у су бо ту,
24. ав гу ста. Тог да на ће на Град -
ском ста ди о ну у Пан че ву го -
сто ва ти но вај ли ја у срп ско ли -
га шком дру штву „1. мај” из Ру -
ме, ко ји је у пр вом ко лу из гу -
био на свом те ре ну од Ко за ре
из Ба нат ског Ве ли ког Се ла, та -
ко ђе но вог чла на Срп ске ли ге
„Вој во ди на”.

Тим ски рад до нео успех

Фуд ба ле ри по пу лар не пан че вач -
ке „ди зел ке” на ста р ту но вог пр -
вен ства об ра до ва ли су све љу -
би те ље фуд ба ла у на шем гра ду
и око ли ни. Мом ци ко је пред во -
ди тре нер Ду шан Је врић у не -
де љу, 18. ав гу ста, на СЦ-у „Мла -
дост” са вла да ли су Брат ство 1946
из При гре ви це са 2:0 (1:0) и та -
ко на нај бо љи мо гу ћи на чин за -
по че ли те шку тр ку за бо до ве.

Око 500 гле да ла ца, ко ли ко
их се оку пи ло на те ре ну покрај

Пе ска не, ви де ло је јед ну пра ву
пр вен стве ну утак ми цу, с мно -
го ду е ла, али и до брих по те за.
Исти на, би ло је и гре ша ка на
обе стра не те ре на, али све у
све му ути сак с пре ми је ре је за -
до во ља ва ју ћи.

Же ле зни чар је овај меч од -
и грао у са ста ву: Кне же вић, Јан -
ку лов, Бра јо вић, Плав шић,
Ани чић, Ив ко вић, Сто ја но вић,
Ко ва че вић, Илић, Јо ва но вић
и Ла за ре вић, а при ли ку су
доби ли и Ман дић, Лу кић и
Вла ди са вље вић.

Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви
са и гра чи су од са мог по чет ка
утак ми це за и гра ли са же љом

да по бе де. Иа ко су усло ви за
игру би ли вр ло те шки, због ве -
ли ке вру ћи не, сви мом ци ко ји
су но си ли пла во-бе ли дрес Же -
ле зни ча ра за слу жи ли су по хва -
ле. До ма ћи тим је по вео у 41.
ми ну ту, по сле сјај не ак ци је ко -
ју је за по чео Бра јо вић, на ста -
ви ли је Сто ја но вић и Ко ва че -
вић, а на нај леп ши на чин је
за вр шио од лич ни цен тар фор
Ђор ђе Ив ко вић.

Же ле зни чар је имао ини ци -
ја ти ву и у дру гом по лу вре ме -

ну, сте зао је обруч око го ла го -
сти ју из При гре ви це, ко ји су у
56. ми ну ту у свом ше сна е стер -
цу обо ри ли ка пи те на „ди зел -
ке” Да ни ла Ко ва че ви ћа, а су -
ди ја је по ка зао на бе лу тач ку.
Са мо не ко ли ко тре ну та ка ка -
сни је Же ле зни чар је во дио са
2:0. Ка пи тен је био не по гре -
шив ег зе ку тор нај стро же казне...

– Че сти там мо јим мом ци ма
на по бе ди, а го сти ма на фер и
ко рект ној игри. Осво ји ли смо
три ва жна бо да на по чет ку пр -
вен ства. Пр во ко ло, у ком год
ран гу да се игра, увек је ве о ма
те шко и оп те ре ћу ју ће. За то је
ово би ла вр ло ва жна утак ми ца.

Мо ја еки па је до бро ушла у меч
и из др жа ла до кра ја. Мом ци су
по ка за ли пра ви так ми чар ски
ка рак тер. Исти на, би ло је и про -
пу ста у на шој игри, али све ће -
мо ана ли зи ра ти, па ве ру јем да
ће мо и у на став ку пр вен ства
по сти за ти до бре ре зул та те – ре -
као је шеф струч ног шта ба Же -
ле зни ча ра Ду шан Је врић.

Пан че вач ка „ди зел ка” на ред -
ног ви кен да пу ту је у Ба нат ско
Ве ли ко Се ло, где ће од ме ри ти
сна ге с до ма ћом Ко за ром.

Наш су гра ђа нин Мар ко Ми ла -
но вић, ви ше стру ки ка дет ски
пр вак Ср би је у ша ху, уче ство -
вао је на Пр вен ству Евро пе за
игра че до осам на ест го ди на,
ко је је одр жа но у глав ном гра -
ду Сло вач ке, Бра ти сла ви.

Мар ку је ово би ла пе та уза -
стоп на го ди на ка ко је пред ста -
вљао Ср би ју и Пан че во на
европ ским и свет ским пр вен -
стви ма, где је увек био је дан
од нај за па же ни јих чла но ва на -
шег на ци о нал ног ти ма.

Мар ко је ове го ди не мла ђи у
кла си па ни је би ло ре ал но оче -
ки ва ти пла сман у врх та бе ле
Европ ског пр вен ства. Ме ђу тим,
по оце ни се лек то ра Ар со ви ћа,
он је по ка зао ве ли ки на пре дак
и хра бру игру, ко ја је на
моменте би ла и ри зич на. Због
тога је из гу био по след њу пар -
ти ју про тив од лич но при пре -
мље ног Бе ло ру са, ина че трећег
у Европи, што га је ко шта ло
још бо љег пла сма на.

Ве ћим де лом те пар ти је Мар -
ко је био бо љи, а играо је цр -
ним фи гу ра ма, и у за вр шни ци
је за на пад хра бро жр тво вао
ска ка ча за два пе ша ка. Ме ђу -
тим, из ван ред ни Бе ло рус се од -
бра нио и на кра ју је ре а ли зо -
вао ма те ри јал ну пред ност. Да
је до био ту пар ти ју, Мар ко би
био бли зу вр ха та бе ле Европ -
ског пр вен ства, али је и ова ко,
са 4,5 по е на и од лич ном игром,
је дан од за па же ни јих чла но ва
ре пре зен та ци је Ср би је.

Еки пу на ше зе мље пред во -
дио је се лек тор Зо ран Ар со вић.

ПРВЕНСТВО СТАРОГ КОНТИНЕНТА У ША ХУ

МАР КО МИЛАНОВИЋ МЕ ЂУ ЕЛИ ТОМ
КАМП ВО ДЕ НИХ СПОР ТО ВА „NUMBER ONE” 

ВА ТЕР ПО ЛО „ОСВА ЈА” ПАН ЧЕ ВО

Лет ња па у за је окон ча на и за
ко шар ка ше Та ми ша. Шеф
струч ног шта ба Бо јан Јо ви -
чић из вр шио је про зив ку пр -
во ти ма ца у сре ду, 21. ав гу ста,
ка да су и зва нич но по че ле
при пре ме за но ви шам пи о нат
у Ко шар ка шкој ли ги Ср би је.

Иа ко је лоп та ми ро ва ла,
агил на упра ва по пу лар ног
спорт ског ко лек ти ва има ла је
пу не ру ке по сла то ком ле та.
Играч ки ка дар је знат но из -
ме њен у од но су на про шлу
се зо ну, па ће Та миш у но ву
тр ку за бо до ве ући с но вим,
под мла ђе ним ти мом. Но си о -
ци игре из про шле се зо не ни -
су ви ше у Пан че ву – Ил кић је
оти шао у Алек си нац, Сми ља -
нић у Ди на мик, а Ми тро вић
у Зла ти бор. Оста ли су: Ча бри -
ло, Тор њан ски, Ла бу до вић и
Ра до вић.

– Но ви чла но ви Та ми ша су
плеј меј кер Ми лош Ни ко лић
и кри ло Ни ко ла Лу чић, ко ји
су до шли из су бо тич ког Спар -
та ка. Има мо по ја ча ње и на по -
зи ци ји цен тра. До ско ра шњи
ко шар каш Бор ца из Чач ка
Пре драг Пр ља до го во рио је са -
рад њу с Та ми шем, а пр ви пут

у еки пи има мо и јед ног Аме -
ри кан ца. Но ви члан на шег клу -
ба по стао је Џа рид Ро удс, ко -
ји игра на по зи ци ји бе ка, а на -
сту пао је у NCAA ли ги за Ми -
су ри стејт. Еки па ни је ком -
пле ти ра на, до ћи ће нам још
по ја ча ња, пре све га на по зи -
ци ја ма три, че ти ри и пет. От -
кад сам ја тре нер, Та миш ће
има ти нај мла ђу еки пу и сва -
ка ко да нам пред сто ји те жак
рад ка ко би се све коц ки це у
ти му скло пи ле. При пре ме ће -
мо оба ви ти у на шем гра ду, а
вр ло је мо гу ће да пр вен ство
поч не већ 25. сеп тем бра, што
зна чи да ће мо сва ки дан при -
пре ма мо ра ти до бро да ис ко -
ри сти мо – ре као је пр ви тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

То ком ле та ак тив не су би -
ле мла ђе ка те го ри је КК-а Та -
миш. Од ра ђе не су при пре ме
на Та ри, а клуб из на шег гра -
да тре ни рао је са осам еки па.

Струч ни штаб Та ми ша
пред ста вља ли су: Ми о драг Та -
сић, Да рин ка Јо ва но вић, Алек -
сан дар Јо ва но вић, Ален Нађ
и Ђор ђ е Де ве так, а за ор га ни -
за ци ју и бри гу о де ци би ла је
за ду же на Ол ги ца Ђу ри чин.

Овог викенда
Фудбал

Прошлонедељни
резултати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945 2:0
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БРАТСТВО 1946 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Крајишник: КРАЈИНА–МЛАДОСТ 2:2
Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (С) 4:1
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ 1:1
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА 1:0
Павлиш: ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – СТРЕЛА 0:1
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Van Dijk

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

КОШАРКАШИ ТАМИША ЗАПОЧЕЛИ РАД

НОВИ ШАМПИОНАТ – НОВИ ИЗАЗОВИ

Страну припремио

Александар
Живковић
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Никола Јоргић,
студент:

     – Уграђујем 
клима-уређаје и 
у слободно време
тренирам.

Ксенија
Стевановић
Зелчев,
фармацеут:

    – Радим у „Здравој
храни”. Одмор још
нисам планирала. 
На купање идем 
ако стигнем.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Превоз
С времена на време је тешко и померити се.

    Укочиш се.

    Заледиш, иако ти је изнутра топло.

    Тада ваља себе натерати на промену.

    На покрет.

    Најбоље је наћи превоз.

    У својој глави.

    Мисли баш лепо возе.

Пртљаг
У себи носиш разне садржаје, добро је да их понекад избациш.

    Кажеш човеку.

    Вриснеш низ ветар.

    Или саопштиш огледалу.

    Ослобађање од дубоко сакривеног уме да опусти.

    Рамена или сиве ћелије, свеједно.

    Стварно је супер повремено избацити све.

    Пртљаг из главе зна да буде терет.

Пропаст
Кад се улењиш, тешко ти је и да мислиш.

    Мораш да легнеш.

    Да „забодеш”.

    Или да се барем спустиш на столицу.

    Није то лоше.

    Ако нећеш дуго тако.

    Ако се разбудиш и мисли пустиш.

    У супротном, зна се – пропаст.

Небојша
Болесников,
архитекта:

– Тренутно сам на
годишњем одмору, па
идемо у Делиблатску
пешчару. Одмарамо се.
Кад је било топло, 
ишли смо на купање.

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

Владимире, Сања, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу.

                                                            Редакција

Предивно летовње на Тасосу.
Сања Петровски

И на мору и на врху Акропоља!
Владимир Станижан


