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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.
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НОВИ ВЕЋНИК ЗОРАН ГРБА О РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

За вечност!
Ле ти вре ме. Про ла зе го ди не...
Од јед ног од нај ве ћих успе ха не
са мо пан че вач ког већ и срп ског
спор та про те кла је чи та ва де це -
ни ја! Али пра ви, истин ски шам -
пи о ни оста ју то за у век. И ни ка -
да ни су за бо ра вље ни. Та ко је бар
у уре ђе ним др жа ва ма...

За Рим ка жу да је веч ни град.
И је сте. Оста ће нам у веч ном се -
ћа њу. Тре ба. И мо ра. У том гра ду
је на ша Пан чев ка, нај бо ља пли -
ва чи ца у Ср би ји, На ђа Хигл, учи -
ни ла не што ве ли ко, нај ве ће што
се мо же. По ста ла је пр вак све та
у ди сци пли ни 200 ме та ра пр сно.

Тог 31. ју ла са да већ дав не
2009. го ди не, око 19 са ти, сви
истин ски по кло ни ци спор та у
на шем гра ду би ли су при ко ва ни
за ТВ екра не. На про гра му је био
старт фи нал не тр ке на 200 ме -
та ра пр сно у жен ској кон ку рен -
ци ји. А он да су на ба зен „Фо ро
ита ли ко” по че ле да из ла зе
„ажда је” по пут Ка на ђан ке Ана -
меј Пирс, Ау стри јан ке Мир не Ју -
кић, Ја пан ке Та му ре На на ке,
Аме ри кан ке Ре бе ке Со ни... Ви -
де ло се да све „во ле” ка ме ру, јер
су од ва жно ма ха ле сни ма те љи -
ма и по здра вља ле свет. А ме ђу
њи ма, у ста зи број два, с бе лом
ка пи цом и са да већ нај пре по зна -
тљи ви јим пе ги ца ма на све ту –
на ша На ђа Хигл. Скром но је, као
и увек, се де ћи на старт ном бло -
ку, по ма ло сти дљи во мах ну ла на
пред ста вља њу. По сле са мо два
ми ну та, 21 се кун де и 62 сто тин -
ке та иста На ђа Хигл по ста ла је
нај бо ља пли ва чи ца на све ту.

Под јед на ке за слу ге за овај
исто риј ски успех има и њен брат
и тре нер Се ба сти јан Хигл. По пу -
лар ни Жа ки, тих и не на ме тљив
мо мак, са да већ ве ли ко тре нер -
ско име у свет ском пли ва њу...

Био је то пла не тар ни „бум”.
До та да не по зна ти се стра и брат
за ди ви ли су „гло бус”. И по ста ли
маг нет за ме ди је. Чу до је по ста -
ло још ве ће ка да су свет ски по -
сле ни ци „сед ме си ле” са зна ли
шта су „штап и ка нап” и ка ко су
На ђа и Се ба сти јан до шли до нај -
ве ћег успе ха! 

Свет ска шам пи он ка из Пан че -
ва је по сле ти ту ле из Ри ма би ла
вр ло за сту пље на и у срп ским ме -
ди ји ма. Но ви на ри су се утр ки ва -
ли ко ће на пи са ти леп шу при чу,
осме хи ва ла се с на слов них стра -
на, а на рав но и по сле ни ци вла -
сти же ле ли су фо то гра фи је с нај -
бо љом пли ва чи цом на пла не ти.

Ка ко се у Ср би ји успех нај те -
же опра шта, та ко је, с го ди на ма,
по че ла да па да „пра ши на” и на
ову ти ту лу. Свет ској шам пи он -
ки су по че ла да се за тва ра ју вра -
та, чак и он да ка да је во ди ла нај -
ве ће жи вот не бит ке.

Али На ђа је бо рац, пра ви. 
И свет ски шам пи он. За сва
времена!

Држава ће
субвенционисати
појефтињење 
производње

Од закупа државног
пољопривредног
земљишта око 
160 милиона динара
годишње

Де се то го ди шње рад но ис ку ство на не -
ко ли ко по зи ци ја у Се кре та ри ја ту за
по љо при вре ду, се ло и ру рал ни раз вој,
као и струч ност и зна ње пре по ру чи -
ли су Зо ра на Гр бу да прет ход не не де -
ље бу де по ста вљен за ре сор ног већ ни -
ка. Он је у Град ском ве ћу за ме нио
Зо ри цу Ре пац, ко ја је до сад во лон ти -
ра ла у ло кал ној вла ди јер је про шлог
ок то бра по ста вље на за ди рек тор ку
Ин сти ту та „Та миш”. С њом је, ка же
Гр ба, од лич но са ра ђи вао, што чи ни и
да ље, а од ње је и учио.

Гр ба је мно го вре ме на по све тио
про фе си о нал ном уса вр ша ва њу, па је,
из ме ђу оста лог, 2009. го ди не за вр шио
нај ви ши сте пен пост ди плом ских сту -
ди ја ко је су усме ре не на стру ку, а не
на на у ку – MBA (Master of Business
Administration) за агро би знис и ко -
мерц – у Бе о гра ду и Но вом Са ду.

Ево лу тив на при ча

На сво је вр сним ди рек тор ским спе ци -
ја ли стич ким сту ди ја ма ЕУ за оспо со -
бља ва ње ка дра за ру ко во ђе ње фир ма -
ма под ин сти ту ци ја ма си сте ма у
окви ру др жа ве Гр ба је усво јио смер -
ни це ко је и при ме њу је.

– Основ на ствар код нор ма ти ва ЕУ,
по сту лат је да мо ра да по сто ји траг
сле дљи во сти тро ше ња па ра по ре ских
об ве зни ка до крај њих ко ри сни ка. Свр -
ха је ра ци о нал но и тран спа рент но
тро ше ње нов ца из бу џе та гра да. Све
се упу ћу је ка би не ту гра до на чел ни ка,
ко ји опре де љу је по сло ве, од но сно све
иде кроз ин сти ту ци је си сте ма што је
осно вао град, по чев од ме сних за јед -
ни ца. Њи ма се обра ћа ју удру же ња, тј.
љу ди с њи хо ве те ри то ри је: да кле, сва -
ки пред лог иде из ба зе до гра до на чел -
ни ка, а на на ма је да од лу ке спро ве -
де мо – по чи ње при чу Гр ба.

На при мер, удру же ње по љо при -
вред ни ка при ја ви ме сној за јед ни ци да
им тре ба атар ски пут кроз ве ли ке пар -
це ле на од ре ђе ном прав цу, по том она

И О(П)СТАНАК НА СЕЛУ И ПОВРАТАК ИЗ ГРАДА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

У акцију

Ових дана, у близини бувљака

Снимио: Милан Шупица

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

из ва ди то по граф ске бро је ве пар це ла
и тра су тог пу та и упу ти зах тев ка би -
не ту гра до на чел ни ка и ре сор ном се -
кре та ри ја ту за ње го ву из град њу. За -
тим се на ни воу гра да ви ди да ли
по сто је сред ства за то, па се пра ве
при о ри те ти; то је тран спа рент ност и
ти ме не ста је мо гућ ност да не ки по је -
ди нац зах те ва пут до сво је ви кен ди це
и то ме слич но. Гр ба до да је:

– У Се кре та ри ја ту су увек по сто ја -
ле две ли ни је сред ста ва: пр во, аграр -
ни бу џет Гра да, ко ји је за ову го ди ну
из но сио шест ми ли о на ди на ра и био
на ме њен про гра му ме ра по др шке за
со ци о ло шки раз вој се ла. Прак тич но,
тај но вац је на ме њен удру же њи ма на
те ри то ри ји гра да. Тру ди мо се, по што
су љу ди на у чи ли да пи шу про јек те, да
сва на се ље на ме ста до би ју ра ци о нал -
не, слич не из но се па ра. Ти ме се по -
бољ ша ва ква ли тет жи во та на се лу
кроз раз не про гра ме и дру же ња, чи -
ме се удру же ња ква ли фи ку ју да у не -
ком на ред ном пе ри о ду пре ра сту у за -
дру ге. То је ево лу тив на при ча о
оку пља њи ма љу ди кроз ко ја ће са ми
ви де ти да по сто ји про стор за по ве ћа -
ње ква ли те та жи во та.

Стра те шки прав ци

Дру га ли ни ја нов ца до ла зи од за ку па
др жав ног по љо при вред ног зе мљи шта.

– Тру ди мо се да из да мо мак си мал -
но мо гу ћу по вр ши ну зе мље, као и да
за ин те ре со ва ни до 31. ок то бра уђу у
по сед. Про шле го ди не смо би ли нај -
бо љи у др жа ви: пр ви смо до не ли го -
ди шњи про грам, за вр ши ли смо оба
кру га ли ци та ци је и про цен ту ал но смо
од укуп но 18.000 хек та ра из да ли нај -
ви ше зе мљи шта у Вој во ди ни. Ни је из -
ли ци ти ра на са мо нео бра ди ва зе мља.
Од тих сред ста ва Ре пу бли ци и По кра -
ји ни иде по 30 од сто, а гра ду оста је
40, што је око 160 ми ли о на ди на ра за
ло кал ну са мо у пра ву. Три де сет ми ли -
о на ди на ра ула же се, у са рад њи с „Та -
миш –Ду на вом” и „Во да ма Вој во ди -
не”, у одр жа ва ње 600 ки ло ме та ра
ка нал ске мре же. За го ди шњи тен дер
за по љо чу вар ску слу жбу пре ба цу је се
25 ми ли о на; на те ри то ри ји гра да
укуп но има 64.000 хек та ра по љо при -
вред ног зе мљи шта и они су за ду же ни
за све то – об ја шња ва но ви већ ник.

За атар ске пу те ве се опре де љу је из -
ме ђу 25 и 30 ми ли о на ди на ра. Го ди -
ну да на уна пред се на пра ве про јек ти,
па се код По кра ји не кон ку ри ше за су -
фи нан си ра ње у истом из но су. Гр ба
пре ци зи ра:

– Успе ва мо да из гра ди мо је дан стра -
те шки пра вац го ди шње. Ре ци мо, атар -
ски пут Стар че во –И ва но во дуг де вет
ки ло ме та ра ко штао је око 60 ми ли о на
ди на ра. Стан дард на ши ри на је че ти ри
ме тра, под ло га је од ка ме ног агре га та,
па ни је за ас фал ти ра ње, али је сте без -
бед на за про ток по љо при вред не ме ха -
ни за ци је. Про блем пра ве ве ли ки ка -
ми о ни са спе ци јал ним те ре ти ма од 60
до 70 то на, ко ји, да би се кли свој пут и
та ко бр же и без кон тро ле сти гли до од -
ре ди шта, пре ла зе пре ко атар ских пу -
те ва, као, ре ци мо, на по те зу Ко вин ски
пут – Стар че во. Спрем ни су чак и да
пла те ка зну за оште ће ње пу та!

Уз све по ме ну то, фи нан си ра ју се ад -
ми ни стра ци ја и опе ра ти ва у ве зи 

с лици та ци ја ма, као и ве тро за штит -
ни по ја се ви и ку пу ју се про тив град не
ра ке те. Ту је и ску па ко ма са ци ја, ко ја
је ве о ма ком плек сна, али на кра ју тог
про це са тре ба ло би да се ство ре за -
дру ге чи ја је уло га, из ме ђу оста лог, да
се сма њи број не по треб не и пре ску пе
ме ха ни за ци је у на се ље ним ме сти ма,
ко ју по љо при вред ни ци ку пу ју, па их
то те ра у ду го ве.

Др жа ва ће, према Гр би ним ре чи -
ма, и убудуће да ва ти под сти ца је за по -
јеф ти ње ње про из вод ње, а то је мо гу -
ће уз гру пи са ње по љо при вред ни ка и
оп ти мал ну упо тре бу ме ха ни за ци је.

Пше ни ца, ку ку руз, сун цо крет

По ред фи нан си ра ња, со ци о ло шки оп -
ста нак се ла је дру ги, јед на ко ва жан
за да так овог ре со ра у Град ској упра -
ви. Већ ник и за по сле ни у Се кре та ри -
ја ту пра те све по кра јин ске и ре пу -
блич ке кон кур се.

– Са ве ту је мо по љо при вред ни ке, ор -
га ни зу је мо их и еду ку је мо. На ше је да
им све об ја сни мо и ка же мо им ко је оп -
ци је по сто је. Је ди на ствар ко ју ни ка да
не ће мо ра ди ти је сте да не ког лич но по -
тен ци ра мо за не ки по сао. Ни ко не ма
про тек ци ју. Као град ски већ ник стал -
но сам на те ре ну, у на се ље ним ме сти -
ма, Вој ло ви ци и Гор њем гра ду. Кон сул -
ту јем се с љу ди ма, ослу шку јем њи хо ве
по тре бе. Ја ко је бит но да им об ја сним
ва жност за дру гар ства. Сви ма ће би ти
лак ше, па сма трам да мо рам да по де -
ша вам ам би јент за то – ка же Гр ба.

Ко рект ну и стал ну са рад њу овај ре -
сор га ји са Ин сти ту том „Та миш”, који

има са ве то дав ну функ ци ју. По сто ји и
не пре ста на ко нек ци ја с По кра јин ским
се кре та ри ја том за по љо при вре ду.
Већ ник до да је:

– Ту они по ма жу, јер ми као ло кал -
на са мо у пра ва не ма мо бу џет ску ли -
ни ју за ку по ви ну го ве да или ди рект -
на фи нан сиј ска да ва ња. До во ди мо
до ма ћи не на пре зен та ци је оси гу ра ва -
ју ћих ку ћа ка ко би схва ти ли ва жност

и овог аспек та баш са да ка да се кли -
ма ме ња. Ка да тре ба, во ди мо их на
ма ни фе ста ци је, ко јих је мно го у ве зи
с по љо при вре дом и ру рал ним раз во -
јем. Бри не мо о по ро дич ном по слу,
тзв. фар мин гу, ко ји под ра зу ме ва три
ге не ра ци је на се лу, јер је то је ди ни
на чин да оно оп ста не.

Пре ма Гр би ним ре чи ма, цео Ју жно -
ба нат ски округ је опре де љен за ин тен -
зив ну по љо при вре ду и ра тар ство; га је
се пше ни ца, ку ку руз, сун цо крет и ше -
ћер на ре па. Сто чар ства има у ма њем

оби му, а по вр тар ство је на ми ни мал -
ном ни воу, раз ви је но је са мо у Гло го -
њу и Ба нат ском Бре стов цу, што има
ве зе са од ли вом љу ди у град. У Пан че -
ву и око ли ни по ла ко се спо зна ју до бро -
би ти во ћар ства, ве ли ке су и суб вен ције
др жа ве, па већ има воћ ња ка на по вр -
ши на ма из ме ђу три и де сет хек та ра.

Код нас је про блем не раз ви је но сто -
чар ство, јер је ту по др шка др жа ве ве -
о ма ја ка, па се љу ди од лу чу ју на то да
оста ну на се лу. А циљ ни је са мо
о(п)ста нак, већ и по вра так бар де ла
оних ко ји су оти шли у пре на тр па не
гра до ве или у ино стран ство.

С. Трај ко вић

„Успевамо да изградимо
један стратешки правац
годишње. Рецимо, атарски
пут Старчево–Иваново 
дуг девет километара
коштао је око 
60 милиона динара.”

Грба: „Јако је битно да људима објаснимо важност задругарства”

ТРИ „К”: КО ЛИ ЧИ НА, КВА ЛИ ТЕТ, КОН ТИ НУ И ТЕТ

Две ста евра по хек та ру. То ли ко ко шта ко ма са ци ја, или укруп ња ва ње по -

се да. Про јек ти по сто је за ско ро сва се ла. У Гло го њу, ре ци мо, има 5.000

хек та ра по љо при вред ног и гра ђе вин ског ре јо на ко је тре ба ко ма си ра ти, а

це на за то је 200 ми ли о на ди на ра. Ве о ма скуп по сао. Че му слу жи?

– Ко ма са ци ја зах те ва озбиљ ну пси хо ло шку при пре му ста нов ни штва,

по де ша ва ње ам би јен та, а ра ди се о про це су ко ји тра је че ти ри-пе т го ди -

на. Ва жна је због ин тен зив не по љо при вре де, ра та ре ња на од 50 до пет -

сто хек та ра по до ма ћин ству. Ма ле пар це ле, усит ње ни по се ди су

ком пли ко ва ни и за об ра ду и за за шти ту би ља, Уз то, до ла зи и до за о ра -

ва ња из ме ђу пар це ла и имо вин ских про бле ма, а ве ли ка по вр ши на зе -

мље се гу би у ме ђа ма. По што се ура ди ко ма са ци ја, мо гу да се пра ве и

атар ски пу те ви по свим нор ма ти ви ма, лак ше и бо ље се уре ђу је ка нал ска

мре жа, а са мим тим љу ди мо гу да уђу и у план та жи ра ње воћ ња ка, бу -

ше ње бу на ра... Ко ма са ци ја ефи ка сни је омо гу ћа ва три „к”: ко ли чи ну, ква -

ли тет и кон ти ну и тет.
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ЗА ВО ЗА ЧЕ

Ра до ви на но вом
пу ту за Бе о град

Ра до ви на по прав ци оште -
ће ња на но вом пу ту за Бе о -
град (на мо сту пре ко Та ми -
ша код пре вод ни це) тра ја ће
до 9. ав гу ста.

Ра ди без бед ног од ви ја ња
са о бра ћа ја би ће по ста вље на
од го ва ра ју ћа сиг на ли за ци ја,
а јед на ко ло во зна тра ка би -
ће за тво ре на за са о бра ћај.

У Пан че ву се на још јед -
ном ме сту од ви ја ју ра до ви, и
то у Пр во мај ској ули ци. Ка -
ко је на ја ви ло Јав но пред у -
зе ће „Пу те ви Ср би је”, по прав -
ка ко ло во за на том ме сту, ко -
ји има ста тус др жав ног пу та,
тра ја ће до 19. ав гу ста.

Док ра до ви бу ду тра ја ли,
за са о бра ћај ће би ти за тво -
ре на ле ва стра на ули це (од
рас кр сни це са Ули цом Бо ре
Стан ко ви ћа до рас кр сни це с
Ба ва ни штан ским пу тем), па
ће се са о бра ћај од ви ја ти у
два сме ра де сном стра ном.
Због из во ђе ња ра до ва на том
ме сту ће би ти по ста вље на
при вре ме на са о бра ћај на
сигна ли за ци ја. М. Г.

ТРУД НИ ЦЕ, ПА ЖЊА!

Пријавите 
лоше посло дав це

Но ва бес плат на те ле фон -
ска ли ни ја за при ја вљи ва ње
по сло да ва ца ко ји труд ни ца -
ма и по ро ди ља ма ус кра ћу ју
пра ва, пре ко ко је они мо гу
би ти при ја вље ни ди рект но
Ин спек ци ји ра да, по че ла је
да функ ци о ни ше у по не де -
љак, 22. ју ла, са оп шти ло је
Ми ни стар ство ра да.

Гра ђа ни мо гу да при ја ве
не пра вил но сти пу тем те ле -
фон ског бро ја 0800/300-307,
би ра њем оп ци је 2.

На сај ту Ми ни стар ства, у
окви ру ка те го ри је „Ре ги -
стри”, ре дов но ће би ти ажу -
ри ран по се бан спи сак свих
оних по сло да ва ца за ко је се
до ка же да су пре кр ши ли
закон. Д. К.

ЗА ШТИ ТИ ТЕ СЕ ОД СУН ЦА

Па зи те се: UV ин декс вр ло ви сок!

ММФ је јасан: Србија
треба да објави тендер
за приватизацију
„Петрохемије”

Спас петрохемијске
производње лежи у
изградњи новог
постројења и
уступцима НИС-а

Ср би ја је у прет ход них не ко ли -
ко го ди на за бе ле жи ла на пре дак
у ре ша ва њу пи та ња про бле ма -
тич них др жав них пред у зе ћа;
oстало је још да се ре ши бу дућ -
ност „Пе тро хе ми је” и Ре са ви це
(руд ник угља) – из ја вио је не -
дав но шеф кан це ла ри је Ме ђу -
на род ног мо не тар ног фон да у
Ср би ји Се ба сти јан Со са. Зва -
нич ник ММФ-а је ис та као да
„Пе тро хе ми ја” сада бе ле жи бо -
љи так ка да је реч о ре зул та ти -
ма по сло ва ња, али је упо зо рио
да пе тро хе миј ски ги гант из Пан -
че ва мо же да по ста не ри зик за
бу џет ка да ис тек ну ак ту ел ни уго -
во ри с тим пред у зе ћем. Став
ММФ-а је ве о ма ја сан: Срби ја
тре ба да што пре об ја ви тен дер
за при ва ти за ци ју „Петрохе мије”.

На ме ре и по ку ша ји

Све на ше вла де по сле 5. ок то -
бра по ку ша ва ле су да одо бро -
во ље Ру се да пре у зму ра фи не -
риј ско-пе тро хе миј ски ком -
плекс у на шем гра ду. На ме ра
је би ла очи глед на: уз вла сни -

штво НИС-а, Ру си ма су хте ли
да утра пе и по слов ни ри зик ко -
ји до но си „Пе тро хе ми ја”. Ис -
по ста ви ло се, ме ђу тим, да су
Ру си твр ди пре го ва ра чи. Али
ни на ша вла да не од у ста је...

– НИС, од но сно „Га спром -
њефт”, по ка зу је сна жно ин те -
ре со ва ње ка да је „Пе тро хе ми -
ја” у пи та њу – ре као је ми ни -
стар енер ге ти ке Алек сан дар Ан -
тић на форуму SPIEF пре ме -
сец да на, ис та кав ши да ће се с
пред став ни ци ма „Га спром њеф -
та”, ве ћин ског вла сни ка Нафтне

ин ду стри је Ср би је, на ста ви ти
„раз го во ри о мо гућ но сти ма да
се тај про цес де фи ни ше кроз
стра те шко парт нер ство”.

Про пу ште на шан са

Еле мен тар не чи ње ни це су сле -
де ће: „Пе тро хе ми ја” је вр ло ис -
пла ти ва кад је це на наф те на
тр жи шту ни ска. Али кре та ње

це на ни ко не мо же да пред ви -
ди, па је за наш пе тро хе миј ски
ком плекс од жи вот не ва жно -
сти по др шка ја ке нафт не ком -
па ни је. А осим НИС-а та кве у
окру же њу не ма...

Под се ти ће мо ов де да су по -
чет ком де ве де се тих го ди на кар -
те би ле дру га чи је по де ље не.
На ша „Пе тро хе ми ја” би ла је
ме ђу де сет нај у спе шни јих пе -
тро хе миј ских ком па ни ја у Евро -
пи и с те по зи ци је, уо бра же но
и, ис по ста ви ће се, крат ко ви до,
од би ла спа ја ње с НИС-ом.

На кон санк ци ја и бом бар до -
ва ња „Пе тро хе ми ја” се на шла
да ле ко иза кон ку ре на та. Кад су
од но си с НИС-ом у пи та њу, ствар
се пот пу но окре ну ла. Али поврат -
ка на зад не ма, а вре ме ис ти че.

На де има

Оно што пред ста вља ка мен
спо ти ца ња у чи та вој при чи око

Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло -
шки за вод упо зо ра ва да ће UV
ин декс то ком на ред них да на у
чи та вој на шој зе мљи би ти ви -
сок (7) и вр ло ви сок (8 и 9), па
се гра ђа ни ма са ве ту је да то -
ком нај то пли јег де ла да на, из -
ме ђу 10 и 16 са ти, не бо ра ве
на сун цу без пре ке по тре бе.

Су де ћи по прог но зи за на -
ред не да не, у Пан че ву ће ин -
декс ул тра љу би ча стог зра че ња
би ти вр ло ви сок и из но си ће 8.
Ка да су вред но сти UV ин дек са
8, 9 и 10, то зна чи да је опа -
сност од штет ног сун че вог зра -
че ња вр ло из ра же на и да тре ба
да пре ду зме мо по себ не ме ре
за шти те.

Ул тра љу би ча сто зра че ње је
нео п ход но на шем ор га ни зму у

про це су ства ра ња ви та ми на Д,
ко ји има зна чај ну уло гу у раз -
во ју ко сти ју и зу ба, ства ра њу
ће ли ја кр ви и ја ча њу иму ни те -
та. Ме ђу тим, за те по тре бе не
тре ба нам ви ше од 15 ми ну та

сун ца днев но, док пре ко мер на
из ло же ност ул тра љу би ча стим
зра ци ма мо же да до ве де до ра -
ка ко же, оште ће ња ока (пр вен -
стве но до ка та рак те), сла бље ња

иму ни те та, као и до пре вре ме -
ног ста ре ња ко же. Ул тра љу би -
ча сто зра че ње је по себ но опа -
сно за де цу и адо ле сцен те, јер
мо же да бу де узрок те шких обо -
ље ња ко же ка сни је у жи во ту.

У лет њим ме се ци ма вред но -
сти UV ин дек са су го то во сва -
ко днев но по ви ше не, па увек, а
ових да на по го то во, тре ба из бе -
га ва ти из ла га ње сун цу из ме ђу
10 и 16 са ти (чак и он да ка да је
облач но, јер UV зра ци про ла зе
кроз обла ке). По тре бан је до -
дат ни опрез ако бо ра ви те у бли -
зи ни по вр ши на ко је ре флек ту ју
ве ли ку ко ли чи ну све тло сти, као
што су во да, пе сак и снег, за то
што оне мо гу да по ве ћа ју из ло -
же ност UV зра че њу чак за 90%.

Без об зи ра на до ба да на, не -

по кри ве не де ло ве те ла оби ла -
то на ма жи те кре мом са за штит -
ним фак то ром нај ма ње 15 и
тај по сту пак по но ви те на сва -
ка два са та. 

Уко ли ко мо ра те да бу де те
на по љу то ком нај то пли јег де -
ла да на, оба ве зно по тра жи те
хлад и но си те гар де ро бу ко ја
пре кри ва што ве ћи део те ла.
На сун це не би тре ба ло из ла -
зи ти без ше ши ра и на о ча ра за
сун це, и то оних ко је про ве ре -
но бло ки ра ју 99 до 100% UVA
и UVB зра че ња. По себ но по ве -
ди те ра чу на о де ци, јер она
мно го бр же и лак ше из го ре.

Као пре вен ти ва пре по ру чу је
се унос шест до осам ча ша во -
де днев но и ис хра на бо га та ви -
та ми ни ма Ц и Е... Д. К.

ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈЕ”

РУ СИ УЗИ МА ЈУ ЦЕ ЛУ ЈУ ЖНУ ЗО НУ?
пре у зи ма ња „Пе тро хе ми је” од
стра не НИС-а, је сте еко ном -
ска ис пла ти вост. Сви се сла жу
да спас пе тро хе миј ске про из -
вод ње ле жи у из град њи но вог
по стро је ња. А ту је про блем –
осим па ра за из град њу (спо -
ми ње се ци фра од око 150 ми -
ли о на евра, што би др жа ва ре -
ла тив но ла ко на шла), то што
тре ба обез бе ди ти си ро ви не за
но ви про из вод ни по гон. Нај и -
спла ти ви је би би ло да НИС
на пра ви усту пак и да из ме ни
ре жи ма ра да, од но сно да сма -
њи про из вод њу кре ко ва ног бен -
зи на, а по ве ћа про из вод њу про -
пи ле на, нео п ход ног том но -
вом по стро је њу. По сто ји и дру -
га ва ри јан та – увоз про пи ле -
на, али је она сва ка ко да ле ко
ску пља.

Ствар је у то ме да је НИС
тр жи шно ори јен ти са на ком -
па ни ја и да он са да од лич но
за ра ђу је на про да ји бен зи на.
На рав но, има слу ча је ва ка да
је си ту а ци ја на тр жи шту та -
ква да би ру ско-срп ском нафт -
ном ги ган ту ве ћи про фит до -
не ло по ве ћа ње про из вод ње си -
ро ви не за „Пе тро хе ми ју” не го
го ри ва, али се Ру си за сад
нећка ју.

Њи хо ви ин те ре си у енер гет -
ском сек то ру у Ср би ји мно го
су ве ћи од вред но сти пан че -
вач ког ра фи не риј ско-пе тро хе -
миј ског ком плек са, па је вр ло
мо гу ће да „Пе тро хе ми ја” буде
купљена у скло пу не ког ве ћег
па ке та.

З. Ста ни жан

ФОЛКЛОРАШИ НАС ПРЕДСТАВИЛИ У СВЕТУ

„Абрашевић” бриљирао у Холандији

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

Као што је већ на гла ше -
но, 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 ак ту ел ног бро -
ја на шег ли ста.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 3.600 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

Чланови првог ансамбла Кул-
турно-уметничког друштва
„Абрашевић”, са уметничким
директором Гораном Митро-
вићем на челу, вратили су се у
уторак, 23. јула, из Холандије,
где су боравили на 33. међуна-
родном фестивалу плеса и му-
зике СИВО, одржаном у селу
Орвелте, од 17. до 21. јула. Реч
је о највећем фолклорном фе-
стивалу у Холандији и једном
од најграндиознијих догађаја
те врсте у Европи.

– Био је то врло захтеван фе-
стивал, на којем су момци и
девојке играли од поднева до
22 сата, на различитим сцена-
ма, на свака два сата. И овог
пута је ансамбл „Абрашевић”

поносно представио Србију, а
поготово свој град, како кроз
српску игру и музику која је
Холанђане оборила с ногу, та-
ко и кроз флајере помоћу ко-
јих смо грађане Орвелтеа упо-
знали са знаменитостима и ле-
потама Панчева – рекла је за
„Панчевац” Лела Стојнов, пред-
седница КУД-а „Абрашевић”.

На фестивалу СИВО ове го-
дине учествовали су и ансам-
бли из Мексика, Пољске, Укра-
јине, Индије, Белорусије и зе-
мље домаћина. Чланови „Абра-
шевића” су пре Холандије, у
периоду од 4. до 8. јула, бора-
вили на још једном захтевном
фестивалу, у граду Фокшанију
у Румунији. Д. К.

Између 10 и 16 сати
не излазите на сунце
без преке потребе.



Је ре мић и Ђи лас
крену ли у оби ла зак
зе мље

Пред сед ни ци две ју од не ко ли -
ко стра на ка и ор га ни за ци ја ко је
чи не опо зи ци о ни Са вез за Ср -
би ју – Вук Је ре мић („На род на
стран ка”) и Дра ган Ђи лас
(„Стран ка сло бо де и прав де”) –
по се ти ли су 23. ју ла наш град.
Они су пре ин тер ног са стан ка с
пан че вач ким са рад ни ци ма одр -
жа ли кон фе рен ци ју за но ви наре.

Је ре мић је нај пре ре као да
је „ово оку пља ње јед но у се ри -
ји оних ко ја ће мо има ти то ком
ле та”, по што ће ли де ри СЗС-а
оби ћи све кра је ве Ср би је.

– Раз го ва ра ће мо с на шим ак -
ти ви сти ма и гра ђа ни ма о тре -
нут ној си ту а ци ји. На је сен нас
че ка мно го по ли тич ких уз бу -
ђе ња, јер ће мо уско ро до не ти
ко нач ну од лу ку о то ме има ли
сми сла уче ство ва ти на пред -
сто је ћим из бо ри ма. Наш став
је ја сан: не ма раз ло га уче ство -
ва ти на њи ма ако не бу ду ис пу -

ње ни еле мен тар ни усло ви. Про -
ве ра би рач ког спи ска је јед на у
мо ру ства ри ко је тре ба учи ни -
ти да би се одр жа ли фер и по -
ште ни из бо ри. Без еле мен тар -
них усло ва пра ва опо зи ци ја у
Ср би ји не ће да ти ле ги ти ми тет
из бор ном про це су, а са мим тим
ни не ким бу ду ћим ин сти ту ци -
ја ма – ре као је Је ре мић.

Не ка да шњи гра до на чел ник
Бе о гра да Ђи лас ка зао је да
„по сто је ја сне пре по ру ке и за -
кључ ци екс перт ског ти ма шта
све мо ра би ти ис пу ње но да би
стран ке ко је чи не СЗС, а ве -
ру јем и све оста ле ко је су пот -
пи са ле Спо ра зум с на ро дом,
уоп ште раз ми шља ле о из ла -
ску на из бо ре”. До дао је да
„Ср би ја има нај ни жу сто пу ра -
ста у цен трал ној и ис точ ној
Евро пи у пр вом квар та лу ове
го ди не, а у пе ри о ду ду жем од
ве ка ов де се ро дио нај ма њи
број бе ба про шле го ди не, па
ће нас у Ср би ји, ако се тај
тренд на ста ви, би ти са мо три
ми ли о на”.

Дво ји ца ли де ра опо зи ци је
сло жи ла су се да су не пре ста -
но под при ти ском, с ко јим се
без про бле ма но се, а да им „ви -
ше сме та ју при ти сци на сло -
бод не ме ди је, као и стал на ин -
вер зи ја ре ал но сти ко јој при бе -
га ва власт”.

Мо ја по ли тич ка иде ја по чи ва на ле ви ци, али ни ка да је
ни сам тра жи ла у по сто је ћим стран ка ма. Ја ни сам при -
ста ли ца ни ка квог пар тиј ског устрој ства и про тив ник сам
сва ке ма јо ри за ци је у дру штву. Не под но сим те рор ве ћи -
не, ни ти ми слим да је ве ћи на у пра ву са мо за то што их је
ви ше. Уве ре на сам да је сло бо дан ми сле ћи умет ник са мо
онај ко ји не за ви си од би ло ког ми ни стар ства, ко ји ни је у
слу жби би ло ка кве вла сти ни ти би ло ка кве опо зи ци је.
Не ма те вла сти ко ја не же ли да при до би је умет ни ка за
сво ју иде ју, за свој циљ. Нај го ра власт, по пра ви лу, има
уз се бе нај ве ће пол тро не и нај ма ње та лен то ва не ме ђу
умет ни ци ма. За то је до бро кад, на при мер, Трамп вла да
ка ко већ вла да, а Ме рил Стрип и Џорџ Клу ни га, на при -
мер, јав но пре зи ру. И он не мо же да их уки не из јав ног
жи во та, као што би не ки ов да шњи нај ра ди је учи ни ли са
сва ким умет ни ком ко ји им се до вољ но не ди ви.

(Ре ди тељ ка Ана Ма ри ја Ро си, НИН, 18. јул)

* * *
Оп ти ми зам је опа сан кон цепт, јед на ко ко ли ко и пе си ми -
зам. Ако сте пе си ми ста, не мо ра те ни да се про бу ди те и
да уче ству је те у дру штву. А оп ти ми зам мо же да ну ди ла -
жне на де. За то нам је по треб на на да, без оп ти ми зма. На -
да је нај ва жни ји кон цепт 21. ве ка. На да да ми сле ћи љу ди
ши ром све та не ће са мо кри ти ко ва ти ка пи та ли зам, по -
раст по пу ли зма, ау то ри та ри зам и слич но, већ да ће по -
ну ди ти ви зи ју дру штва ко ја је до сад би ла не за ми сли ва.

(Фи ло зоф Срећ ко Хор ват, „Не дељ ник”, 21. јул)

* * *
Упра во ова ква на ша да на шња ре ал ност ста вља ин те лек -
ту ал це пред зах те ве вред не и зна чај не по оп шти на ци о -
нал ни ин те рес – а то је оба ве за да у окви ру сво јих про фе -
си ја, свог зна ња, свог обра зо ва ња и ис ку ства, ја сно, гла -
сно и јав но ука жу на све оно што да нас код нас ни је до -
бро, на све оно што се ра ди по гре шно и што мо же до не ти
ве ли ку ште ту дру штву и др жа ви и на све оно што се не
ра ди, а мо ра ло би, за рад оп штег до бра. Ако ин те лек ту ал -
ци бу ду ћу та ли ушу шка ни у сво је лич не кон фор ми зме, у
сво је до хот ке и при ви ле ги је, у сво је ка би не те и си не ку ре,
би ће по сра мље ни и обе ле же ни као по да ни ци и са у че -
сни ци ре жи ма пр ве вр сте.

(Ар хи тек та Дра го љуб Ба кић, НИН, 18. јул)

* * *

* * *
Мо ра мо би ти осло бо ђе ни овог отро ва ко јим смо кон та -
ми ни ра ни, ин фи ци ра ни, ко ји нам се убри зга ва у зе ни це,
на по ре нам се го ди на ма убри зга ва отров не у ку са, про -
ста клу ка, на си ља, по хле пе, грам зи во сти, ко ји се али би ра
из бор ном во љом.

(Глу мац и ре ди тељ Ра до слав Ра ле Ми лен ко вић, Н1,
23. јул)

* * *
Ин те лек ту ал на, со ци о ло шка ана ли за во ди пе си ми зму.
Но гра ђа нин ис пу њен пе си ми змом не мо же да се бо ри за
пра вед ни је дру штво, већ мо же или да се исе ли из сво је
отаџ би не или да оде у „уну тра шњу еми гра ци ју” и спре ма
сво ју де цу за шко ло ва ње у ино стран ству. Оту да при хва -
там Грам ши је во на че ло: „Пе си ми зам ин те лек та, оп ти -
ми зам во ље”. Гра ђа нин мо ра да се бо ри за оства ре ње ум -
ни је ор га ни зо ва ног и пра вед ни јег дру штва од оно га у ко -
јем жи ви, па ма кар со ци о лог у ње му го во рио да то не ма
ни ка квог сми сла. „Ако не ма прав де за на род, не ка не бу -
де ми ра за власт”, ка ко је ис прав но по ру чио Еми ли ја но
За па та.

(Со ци о лог Јо во Ба кић, „Не за ви сност”, 17. јул)

* * *
Крв на зрн ца од 1990. на о ва мо бро је бес по сле не фу ка ре.
Ме не то не за ни ма. Пре зи рем све што мо же до ве сти до
вјер ске или ра сне не тр пе љи во сти. Па и па три о ти зам, јер је
пре тје ра ни па три о ти зам пр ви ко рак на пу ту у зло чин. По -
ви јест је то до ка за ла, не са мо на Бал ка ну. Пре зи рем и сва -
ку власт, али сам ипак ло ја лан гра ђа нин, зна ју ћи да је сва -
ка власт ну жно зло, па и нај де мо крат ски ја. На прав ном
фа кул те ту на у чио сам да „док по сто ји власт у од но су на
на род, сло бо да не по сто ји”. За то сам кри ти чар сва ке вла -
сти. Дав но сам у дје тињ ству схва тио да су не сре ће мо ја
сре ћа па сам од лу чио да се са жи во том за је ба вам, по став -
ши ху мо рист, а по што сам во лио цр та ње – ка ри ка ту рист.

(Ка ри ка ту ри ста Не дељ ко Дра гић, „Но во сти”, 22. јул)

Има јед на до бра при чи ца из Ри ма. Кад је во дич ту ри сте
до вео до Му со ли ни је вог спо ме ни ка, не ко је пи тао: „Ка ко
то да га ни сте укло ни ли, ипак је Му со ли ни ин спи ра тор
фа ши стич ког по кре та?” А во дич му је од го во рио: „Да
смо укла ња ли сва ки спо ме ник ко ји нам се не сви ђа, Рим
не би био веч ни град”. Код нас, на жа лост, сва ко ко до ђе
на власт по тре све што се до та да ра ди ло.

(Ре жи сер и је дан од осни ва ча „The Books of Knjige” Зо -
ран Мар ко вић Зо њо, „Бу ка”, 18. јул)

Кад умреш, ти не знаш да си умро и ни је ти те шко. Те -
шко је дру ги ма. Исто је и кад си глуп.

(In memoriam Зо ран Рад ми ло вић, „Те ле граф/Мон до”,
21. јул)
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Кон цен тра ци је свих
ма те ри ја сем ча ђи
ис под гра нич них
вред но сти

На не дав но одр жа ној сед ни ци
Скуп шти не гра да Пан че ва Ка -
та ри на Ба њаи, чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за за шти ту
жи вот не сре ди не и одр жи ви
раз вој, под не ла је Из ве штај о
ста њу жи вот не сре ди не на те -
ри то ри ји гра да Пан че ва за 2018.

На рав но, ни је ула зи ла у де -
та ље до ку мен та са чи ње ног на
48 стра на и до ступ ног на ин -
тер не ту, већ је из дво ји ла нај -
ва жни је мо мен те у ње му.

Ау то мат ски мо ни то ринг

Овај до ку мент да је основ ни при -
каз пра ће ња и про це ну тре нут -
ног ста ња жи вот не сре ди не, као
и пре по ру ке и ме ре ко је тре ба
спро ве сти с ци љем ње го вог по -
бољ ша ња. Уз то, он са др жи и
по дат ке о фи нан си ра њу и при -
о ри тет ним оба ве за ма у овом
ве ли ком си сте му за шти те.

Ка та ри на Ба њаи je за го вор -
ни цом ре кла:

– Као и прет ход них го ди на,
пра ће но је ста ње ва зду ха, по вр -
шин ских и под зем них во да, зе -
мљи шта, по ле на и бу ке. Што се
ти че ва зду ха, ме ре ња се, као и
ра ни јих го ди на, спро во де у окви -
ру ау то мат ског мо ни то рин га на
че ти ри мер на ме ста – у Ца ра
Ду ша на, код Ва тро га сног до ма,
у Вој ло ви ци и Стар че ву – и си -
сте мат ског ме ре ња ко је вр ши
За вод за јав но здра вље Пан че -
во на пет мер них ме ста, а то су:
Ми са, Стре ли ште, На род на ба -
шта, Ва тро га сни дом и За вод.
Вр ше се ме ре ња че тр на ест ма -
те ри ја, од ко јих су све има ле
кон цен тра ци је ма ње од гра нич -
них вред но сти про пи са них
Уред бом сем че сти ца, тј. ча ђи
и су спен до ва них ма те ри ја.

Она је до да ла да је то си ту а -
ци ја ко ја се по на вља из го ди не
у го ди ну, али да је при мет но
да је ма ло по бољ ша на у од но -
су на 2017, тј. да су из ме ре не
нај ви ше днев не и мак си мал не
јед но ча сов не кон цен тра ци је су -
спен до ва них ма те ри ја ни же не -
го прет ход не го ди не.

– Што се ти че ча ђи, про сеч не
го ди шње кон цен тра ци је на свим
мер ним ме сти ма ни же су од
гра нич не вред но сти, али има -
мо днев на пре ко ра че ња. Оно
што је до бро је сте да по сто ји
ма њи број пре ко ра че ња у од но -
су на 2017, а и сред ње го ди шње
кон цен тра ци је су ни же. Глав ни
еми те ри че сти ца су са о бра ћај,
ин ду стри ја и ин ди ви ду ал на кућ -
на ло жи шта ко ја ко ри сте чвр -
сто го ри во – по след ње по ме ну та

су нај ве ћи еми те ри то ком зи ме,
ка да има мо пре ко ра че ња гра -
нич них вред но сти че сти ца. Због
то га је глав на пре по ру ка за сма -
ње ње ае ро за га ђе ња ши ре ње га -
си фи ка ци је. Про шле го ди не „Ср -
би ја гас” је га си фи ко вао по је ди -
не де ло ве гра да и на дам се да
ће уско ро при ба ви ти до зво лу ка -
ко би гра ђа ни из тих де ло ва гра -
да мо гли да ко ри сте гас, као чи -
сти ји енер гент – био је основ ни
пред лог Ка та ри не Ба њаи за по -
бољ ша ње си ту а ци је.

На до ве за ла се на то ре чи ма
да „и град ула же на по ре и по -
ма же гра ђа ни ма у то ме”. Као
ар гу мент је на ве ла да је за су -
фи нан си ра ње га сних при кљу -
ча ка про шле го ди не би ло из -
дво је но 3.600.000 ди на ра, те да
су 64 до ма ћин ства ис ко ри сти -
ла ту по моћ. За ову го ди ну за
ту на ме ну у бу џе ту по сто ји 5,5
ми ли о на ди на ра, па ће шан су
за суб вен ци о ни са ње има ти 97
до ма ћин ста ва.

То ком 2018. го ди не пла ни -
ра не су и за вр ше не две кам па -
ње узор ко ва ња, ве ћи ном по љо -
при вред ног, зе мљи шта на 30
ло ка ци ја: ре ги стро ван је никл,
ко ји је, пре ма ре чи ма ре сор не
чла ни це Ве ћа, при су тан због
спе ци фич но сти ге о хе миј ског
са ста ва тла, „али и по ред то га
вред но сти не пре ла зе ре ме ди -
ја ци о ну вред ност”.

Ове го ди не 90 ми ли о на

Ка та ри на Ба њаи је чи та о ци ма
„Пан чев ца” пред ста ви ла бу џет -
ски фонд за за шти ту жи вот не
сре ди не у 2019, у ко ме, за јед но
с рас по де лом сал да из про шле
го ди не, има 90.766.893 ди на ра.

– Нај ве ћа сред ства из дво је на
су за мо ни то ринг ва зду ха, што
под ра зу ме ва одр жа ва ње си сте -
ма, на бав ке сме са, пла ћа ње
ЗЗЈЗ-у за ме ре ња на два ме ста...
Ту су и си стем ско ме ре ње бу ке
и кон тро ла ква ли те та во де. За

за шти ће на при род на до бра –
По ња ви цу, „Два ста бла бе лог ја -
се на” код До ло ва, „Ке стен Ћур -
чи на” у гра ду, Ива но вач ку аду
и „Ста бло цр ве но ли сне бу кве”
у Омо љи ци – увек се на ђе до -
вољ но ме ста у бу џе ту. Има мо и
еду ка тив не про гра ме и про јек -

те из обла сти за шти те жи вот не
сре ди не; то су кон кур си за про -
јек те и ма ни фе ста ци је – ка же
чла ни ца Ве ћа.

Ча со пис „Еко пе ди ја” из ла зи
два пут го ди шње и де ли се уче -

ни ци ма че твр тог раз ре да основ -
не шко ле. По др шка так ми че -
њи ма и про јек ти ма и да ље по -
сто ји: 150.000 ди на ра је на ме -
ње но по бед ни ци ма над ме та ња
„Са ку пи и уште ди, ви де ћеш да
вре ди”. Ове го ди не је три јум -
фо ва ла ива но вач ка шко ла, па

су тер мо и зо ла ци о ним фо ли ја -
ма обез бе ђе ни сви про зо ри у
тој уста но ви.

Ни ћи ће, нај ве ро ват ни је, ау -
то бу ско еко-ста ја ли ште пре ко
пу та хо те ла „Та миш”...

ЧЕЛ НИ ЦИ СА ВЕ ЗА ЗА СР БИ ЈУ У ПАН ЧЕ ВУ

Без фер усло ва ни шта од из бо ра

ЧЛА НИ ЦА ЛО КАЛ НЕ ВЛА ДЕ О ЕКО ЛО ГИ ЈИ У 2018. И 2019.

УВОЂЕЊЕМ ГАСА ДО ЧИСТИЈЕГ ВА ЗДУ ХА

Катарина Бањаи: „За заштићена природна добра има довољно места у буџету”.

КУ ПА ЊЕ У КА ЧА РЕ ВУ И НА ТА МИ ШУ – ДА,
У БРЕ СТОВ ЦУ И ИВА НО ВУ – НЕ

По сто ји пет кла са еко ло шког ста ту са, на осно ву ко јих се од -

ре ђу је да ли се у од ре ђе ним во да ма тре ба осве жа ва ти. У то -

ку 2018. го ди не За вод за јав но здра вље кон тро ли сао је

по вр шин ске во де у шест кам па ња и на осно ву тих ис пи ти -

ва ња Та миш, По ња ви ца и је зе ро у Ка ча ре ву мо гли су да се

ко ри сте за ку па ње, док Ду нав ни је ис пу ња вао кри те ри ју ме

ми кро би о ло шке ис прав но сти.

У окви ру пр ве ово го ди шње кам па ње ис пи ти ва ња ква ли -

те та по вр шин ских во да, узор ко ва ње је вр ше но 3. ју ла. На

осно ву ре зул та та ис пи ти ва ња и струч ног раз ма тра ња утвр -

ђе но је да се за ку па ње мо гу ко ри сти ти Ду нав на Бе лој сте -

ни де сно од „шпи ца” и је зе ро у Ка ча ре ву. На Та ми шу (у

Пан че ву, Ја бу ци и Гло го њу) и на По ња ви ци у Омо љи ци ни -

су сви кри те ри ју ми за до во ља ва ју ћи, али па ра ме три не пред -

ста вља ју ри зик по здра вље љу ди. То се не мо же ре ћи за

По ња ви цу у Ба нат ском Бре стов цу, као ни за ку па ли ште у

Ива но ву – осве жа ва ње на тим ме сти ма ни је пре по руч љи во.

Страну припремио
Синиша 

Трајковић



Пре гршт злат них ме да ља
с ме ђу на род них
такмичења

Ком па ни ја НИС уру чи ла је про шле
не де ље на гра де по бед ни ци ма Срп ске
хе миј ске олим пи ја де у 2019. го ди ни
– уче ни ци ма ко ји ће пред ста вља ти
Ср би ју на Ме ђу на род ној хе миј ској
олим пи ја ди, ко ја се одр жа ва у Па ри -
зу, од 21. до 30. ју ла ове го ди не. Све -
ча ност је при ре ђе на на Хе миј ском фа -
кул те ту у Бе о гра ду, уз при су ство пред -
став ни ка Хе миј ског фа кул те та Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду, Срп ског хе миј -
ског дру штва и ком па ни је НИС. При -
сут ни ма се обра тио Ва дим Смир нов,
за ме ник ге не рал ног ди рек то ра и ди -
рек тор Функ ци је за од но се с др жав -
ним ор га ни ма и кор по ра тив не ко му -
ни ка ци је, ко ји је с по но сом ис та као
да НИС већ шест го ди на по др жа ва
Срп ску хе миј ску олим пи ја ду и од ла -
зак нај бо љих уче ни ка на ме ђу на род -
но так ми че ње из хе ми је. Ка ко је рекао,
ве ли ка је част што ком па ни ја НИС
има мо гућ ност да до при не се шко ло -
ва њу и по сти за њу успе ха ђака ко ји ре -
дов но осва ја ју пре сти жна при зна ња
на ме ђу на род ним такмичењи ма.

Про фе сор Ду шан Сла дић, пред сед -
ник Ко ми си је за ор га ни за ци ју Срп -
ске хе миј ске олим пи ја де и мен тор
еки пе хе ми ча ра, на гла сио је да је ве -
о ма ва жно то што је Срп ска хе миј ска
олим пи ја да ор га ни зо ва на по мо де лу
ме ђу на род ног над ме та ња. Са мим тим
у Ср би ји се на др жав ном пр вен ству
ра де исти ти по ви за да та ка, што умно -
го ме олак ша ва из бор так ми ча ра, као
и њи хо ву при пре му за ме ђу на род ни

ни во олим пи ја де. Љу бо драг Ву ји сић,
про де кан за на у ку Хе миј ског фа кул -
те та, у свом по здрав ном го во ру по ру -
чио је мла дим хе ми ча ри ма да је ве -
ли ка част Хе миј ског фа кул те та што
је био у при ли ци да уго сти мла де та -
лен то ва не хе ми ча ре и да су вра та тог
фа кул те та, са свом ли те ра ту ром, за
њих увек отво ре на и до ступ на, за хва -
љу ју ћи тру ду ко ји ула жу и њи хо вим
ве ли ким ус пе си ма.

Да под се ти мо, Ср би ја на ме ђу на -
род ним хе миј ским олим пи ја да ма уче -
ству је од 2012. го ди не, а за се дам го -
ди на на ши уче ни ци су осво ји ли укуп -
но 23 ме да ље. НИС је од 2014. го ди не
зва нич ни спон зор срп ске еки пе та -
лен то ва них хе ми ча ра.

Ове не де ље, на ше зде се тој Ме ђу на -
род ној олим пи ја ди из ма те ма ти ке за
уче ни ке сред њих шко ла, ко ја је ове
го ди не одр жа на у бри тан ском гра ду

Ба ту, тим Ср би је, са чи њен од шест
уче ни ка Ма те ма тич ке гим на зи је у Бе -
о гра ду, по сти гао је из ван ре дан успех.
Три зла та, сре бро и две брон зе до не ли
су на ши олим пиј ци, ко ји су на так ми -
че њу уче ство ва ли уз по др шку ком па -
ни је НИС. Екип но, тим Ср би је је у
кон ку рен ци ји 112 зе ма ља са сто се -
дам де сет јед ним по е ном за у зео де ве -
то ме сто у све ту, што је је дан од нај -
бо љих пла сма на на ше олим пиј ске ре -
пре зен та ци је из ма те ма ти ке свих вре -
ме на. По осво је ним ме да ља ма, ово је
нај бо љи ре зул тат у исто ри ји Ср би је.
Као и у слу ча ју хе ми ча ра, тра ди ци о -
нал но већ сед му го ди ну за ре дом ком -
па ни ја НИС је кроз свој про грам „Енер -
ги ја зна ња” по др жа ла одр жа ва ње Срп -
ске ма те ма тич ке олим пи ја де, као и
од ла зак та лен то ва них ма те ма ти ча ра
Ср би је на Бал кан ску и Ме ђу на род ну
ма те ма тич ку олим пи ја ду. З. С.

ДРУШТВО
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Пла ћа ње за во ду из
двори шта – 700 ди на ра

По љо при вред ни ци у
маказа ма за кон ских
пропи са

Пан че вач ки по шта ри по че ће ове не -
де ље да до ста вља ју ре ше ња за на кна -
ду за од вод ња ва ње фи зич ким ли ци -
ма за 2019. го ди ну, али те шко да ће
не ког ово об ра до ва ти! Ово ни је но ва
оба ве за, са мо што се до са да то зва ло
„вод ни до при нос” и пла ћа ли су га
углав ном по љо при вред ни ци, по хек -
та ру има ња. Са да ову так су, по за ко -
ну, пла ћа ју сви вла сни ци по љо при -
вред ног зе мљи шта, али и вла сни ци
стам бе них обје ка та би ло где да се
на ла зе.

За ове по след ње, вла сни ке ста но ва
у гра ду и по ро дич них ку ћа, ви си на
овог на ме та је око 700 ди на ра го ди -

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ СРП СКИХ УЧЕ НИ КА УЗ ПО ДР ШКУ НИС-а

Ма те ма ти ча ри и хе ми ча ри по но во сјајни

ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ ДЕ ЦЕ

Но ви дом за
дванаест малишана

Цен тар за со ци јал ни рад „Со ли -
дар ност” у по след њих пет го ди на у
на шем гра ду збри нуо је осам де сет
тро је де це у хра ни тељ ске по ро ди -
це, од но сно из ме стио из при мар -
них по ро ди ца ко је не мо гу да бри -
ну о њи ма. Ове го ди не је два на ест
де ча ка и де вој чи ца до би ло но ви
дом, а 2018. го ди не њих пет на ест.
Нај ви ше де це из ме ште но је 2014.
го ди не – се дам на е сто ро.

Нај че шћи раз ло зи за сме шта ње
де це у хра ни тељ ске по ро ди це су
бо лест ро ди те ља (ду шев на бо лест,
бо ле сти за ви сно сти), спре че ност у
вр ше њу ро ди тељ ског пра ва због
слу же ња за твор ске ка зне, ду шев на
за о ста лост ро ди те ља, дис функ ци -
о нал не по ро ди це, за не ма ри ва ње и
зло ста вља ње де це у би о ло шким по -
ро ди ца ма, на пу шта ње де це од стра -
не ро ди те ља, смрт ро ди те ља итд.

У Пан че ву се ве ћи на де це на ла -
зи у хра ни тељ ским по ро ди ца ма, а
сед мо ро де це је усво је но. У суд -
ском по ступ ку су де ли мич но или
пот пу но ли ше ни ро ди тељ ског пра -
ва ро ди те љи че тр на ест де ча ка и
де вој чи ца. Не ки по ступ ци ли ша -
ва ња ро ди тељ ског пра ва још увек
су у то ку.

КАМ ПА ЊА О ИН КЛУ ЗИ ЈИ

По др шка раз во ју де це
из угрожених група

Mинистарство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја за по че ло је
спро во ђе ње ко му ни ка ци о не кам -
па ње у окви ру про јек та „Ин клу -
зив но пред школ ско вас пи та ње и
обра зо ва ње”, ко ји се фи нан си ра из
кре ди та Свет ске бан ке. Циљ ко му -
ни ка ци о не кам па ње је пру жа ње по -
др шке раз во ју де це у окви ру вас -
пит но-обра зов ног си сте ма и ван
ње га, а на ро чи то по ди за ње све сти
ме ђу ро ди те љи ма и обез бе ђи ва ње
њи хо вог ак тив ног уче шћа у раз во -
ју деце.

Ак це нат ће би ти на по ро ди ца -
ма с де цом нај ра ни јег уз ра ста, од
ро ђе ња до по ла ска у основ ну шко -
лу. На ро чи та па жња би ће по кло -
ње на то ме да ин фор ма ци је о
васпит но-обра зов ном си сте му и
ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма и
услу га ма бу ду до ступ не по ро ди -
ца ма из нај о се тљи ви јих дру штве -
них гру па, укљу чу ју ћи де цу и
породи це ко је по ти чу из угро же -
них сре ди на, де цу са смет ња ма у
раз во ју и ин ва ли ди те том, по ро -
ди це ром ске на ци о нал но сти, као
и по ро ди це ни ског со ци о е ко ном -
ског ста ту са. З. С.

ПО ЈА ЧАН РАД ИН СПЕК ЦИ ЈЕ

Кон тро ла
хра не

Ле то као го ди шње до ба због ви со ких
тем пе ра ту ра по вла чи за со бом оправ -
да ни ри зик за без бед ност хра не жи во -
тињ ског по ре кла. За то је ве те ри нар ска
ин спек ци ја на це лој те ри то ри ји Ре пу -
бли ке Ср би је по ја ча ла над зор и кон -
тро лу обје ка та ко ји су одо бре ни за скла -
ди ште ње, про из вод њу и про мет хра не,
а на ро чи та па жња се усме ра ва на објек -
те бр зе хра не, ре сто ра не, тр го вин ске
лан це и про дај на ме ста у ко ји ма по -
сто је оде ље ња за про да ју ме са и мле ка,
јав не град ске пи ја це од но сно ха ле за
про да ју млеч них про из во да и про из -
во да од ме са, ја ја и ри бе.

Да под се ти мо, све га не ко ли ко са -
ти на ви со ким тем пе ра ту ра ма до вољ -
но је да се из јед не бак те ри је у хра ни
раз ви је њих два ми ли о на. У ве о ма
квар љи ве вр сте хра не спа да ју мле ве -
но ме со и про из во ди од ње га, за тим
про из во ди од ја ја, на ро чи то ма јо нез,
и млеч ни про из во ди. У пе ри о ду с ви -
со ким тем пе ра ту ра ма хра на се мо ра
чу ва ти на ни ским тем пе ра ту ра ма, у
та ко зва ном хлад ном лан цу. Пре ма
на ја ва ма, ин спек то ри ће пред у зе ти
ме ре у свим си ту а ци ја ма ка да се кон -
ста ту ју не пра вил но сти, без об зи ра на
то да ли се ра ди о про пу сти ма у одр -
жа ва њу хи ги је не, не пра вил ној ма ни -
пу ла ци ји хра ном или не а де кват ном
чу ва њу. За ви сно од утвр ђе них не пра -
вил но сти на ла же се от кла ња ње не -
до ста та ка, за бра њу је оба вља ње де -
лат но сти и ста вља ње у про мет не ис -
прав не хра не, као и по вла че ње и уни -
шта ва ње на ли цу ме ста за те че не не -
ис прав не хра не, а про тив по чи ни ла -
ца пре кр ша ја пред у зи ма ју се управ -
не рад ње. З. С.

НО ВИ НА МЕТ ЗА ГРА ЂА НЕ

ОДО ШЕ ВАМ ПА РЕ НИЗ ВО ДУ
шње. Што се по љо при вред ни ка ти че,
ви си на да ва ња об ра чу на ва се на осно -
ву ка та стар ског при хо да и кла се и
кул ту ре зе мљи шта. Те по дат ке је ЈВП
„Во де Вој во ди не” пре у зео из Ре пу -
блич ког ге о дет ског за во да. До са да се
пла ћа ло јед ном го ди шње, а од са да
ће гра ђа ни ову оба ве зу из ми ри ва ти
квар тал но – до би ће три уплат ни це.
Пр вом су об у хва ће на пр ва два квар -
та ла и рок за упла ту je 15 да на од да -
на при је ма ре ше ња. Дру гу так су тре -
ба пла ти ти до 15. ав гу ста, а тре ћу до
15. но вем бра.

Бу ду ћи да је пла ни ра но да се до -
ста ва ре ше ња за ову го ди ну за вр ши
то ком сеп тем бра, гра ђа ни ће прак -
тич но три че твр ти не на кна де за од -
вод ња ва ње мо ра ти да пла те од мах.

На пла ће на сред ства би ће про сле -
ђе на бу џет ском Фон ду за во де АП Вој -
во ди не и ко ри сти ће се ис кљу чи во за
фи нан си ра ње ра до ва у во до при вре -
ди. На и ме, ка на ли за од вод ња ва ње
мо ра ју ре дов но да се из му ља ва ју и
чи сте од ра сти ња, а црп не ста ни це да
се ре дов но сер ви си ра ју да би увек би -
ле спрем не за рад.

Ов де се, ме ђу тим, ја вља ло гич но пи -
та ње: за што ста нов ни ци град ских на -
се ља пла ћа ју так су за од вод ња ва ње?
Све њи хо ве во де из дво ри шта (од за -
ли ва ња цве ћа, из деч јих ба зе на, ки -
шни ца...) оти чу у ка на ли за ци ју, чи је
одр жа ва ње они пла ћа ју кроз тзв. ко -
му нал ни так су за ка на ли за ци ју. Ка кве

ве зе они има ју са одр жа ва њем ка на ла
и за што пла ћа ју два пу та исту ствар!?

Ка да је о по љо при вред ни ци ма реч,
про блем је дру ге вр сте. У пан че вач -
ком ата ру, на и ме, по сто је њи ве ко је
го то во сва ке го ди не би ва ју по пла -
вље не. Њи хо ви вла сни ци су тра жи -
ли по моћ по зи ва ју ћи се на чи ње ни -
цу да ре дов но пла ћа ју так су за од -
вод ња ва ње (ко ја у про се ку из но си
око 1.200 ди на ра по хек та ру на го -
ди шњем ни воу), али је др жа ва оста -
ја ла глу ва. Над ле жни се прав да ју ти -
ме да пла ћа ње так се не под ра зу ме ва
и оба ве зу ЈВП „Во де Вој во ди не” да
ди рект но од во ди во де с по љо при -
вред них по вр ши на. На и ме, од стра -
њи ва ње ви шка во де до нај бли жег ка -
на ла за кон ска је оба ве за са мих ко -
ри сни ка, а за да ље од во ђе ње во де из
на се ље них ме ста за ду же на су ло кал -
на ко му нал на пред у зе ћа.

Ис па да да је ЈВП „Во де Вој во ди не”
у оба ве зи са мо да одр жа ва ка на ле
ван на се ље них ме ста функ ци о нал -
ним, од но сно све док мо же да при ми
во ду са окол ног зе мљи шта, та ко да
су по љо при вред ни ци, с про сеч ни 30
хек та ра по се да, пре пу ште ни са ми се -
би прем да ће го ди шње из два ја ти
36.000 ди на ра.

Ова ко ис па да да по љо при вред ни -
ци ма је ди но оста је да се узда ју у сво -
ју зе мљу и свој рад, јер ви си на ште те
за ви си од са мог ква ли те та њи ве. Ко -
јом ће бр зи ном во да оти ћи из ата ра, у

ве ли кој ме ри за ви си од ква ли те та зе -
мљи шта, али и од на чи на об ра де по -
љо при вред них по вр ши на. За то, по -
љо при вред ни ци, за вр ни те ру ка ве и
спро ве ди те све аде кват не агро тех нич -
ке ме ре, по пут шли цо ва ња, ду бо ког
ора ња или раз би ја ња „плу жног ђо на”,
јер ће то знат но по спе ши ти по вла че -
ње во де са ора ни ца.

Па ре ко је сте да ли не ће вам би ти
од ко ри сти! Зо ран Ста ни жан

„НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ К”

За холивудски осмех
Закорачите и
ви у ординаци-
ју модерне сто-
м а т о л о г и ј е
„Никодент ме-
дик” и покло-
ните себи здрав
и леп осмех. У
овом савреме-
ном центру за
хитну и реста-
уративну сто-
матологију, којим руководи др
Ђорђе Николић, имају идеално
решење за сваки ваш проблем.

Надокнадите зубе импланта-
тима водећих светских произ-
вођача по најприступачнијим
ценама у региону. Исправите
своје зубе уз помоћ најмодер-
нијих технологија, премијерно
представљених у свету, а сада и
код нас у „Никоденту”. Решите
се безубости за само неколико
дана, колико је сада потребно
за израду протеза или мостова.
Улепшајте своје лице филери-
ма познате француске лабора-
торије.

Нека ваш савршен осмех за-
иста буде ваш најбољи адут.

„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а пре-
глед можете заказати путем те-
лефона 064/21-75-056. Д. К.

АКО ВАС ПО ШТАР 

НЕ НА ЂЕ

Пре ма За ко ну о оп штем управ -

ном по ступ ку, пред ви ђе на је лич -

на до ста ва ре ше ња, а то зна чи да

ће по штар два пу та до ла зи ти на

на ве де ну адре су. Уко ли ко об ве -

зни ка ни дру ги пут не на ђе код

ку ће, оста вља оба ве ште ње с бро -

јем ре ше ња и вре ме ном по ку ша ја

до ста ве, а по шиљ ка се вра ћа по -

ши ља о цу (ЈВП „Во де Вој во ди не”).

У том слу ча ју об ве зни ци мо гу да

пре у зму ко пи ју ре ше ња уз ва же -

ћу лич ну кар ту и пот пис од го ва ра -

ју ћег обра сца (до би ће га у по шти)

у сво јим ло кал ним по шта ма или у

по слов ној згра ди ЈВП „Во де

Војво ди не”.

Логично питање је: зашто
становници градских
насеља плаћају таксу 
за одводњавање?

Штете од поплава се не обрачунавају

Нема џабе просипања воде
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Че сто се пи та мо шта у ства -
ри зна чи број ко ји сто ји по -
ред SPF озна ке на кре ма ма
за сун ча ње.

SPF (Sun Protection Factor)
озна ча ва ко ли ко ду го мо же те
оста ти на сун цу без опа сно сти
од опе ко ти на у од но су на окол -
но сти без за шти те. Од ти па
ко же за ви си вре ме ко је мо же -
те про ве сти на сун цу а да не
из го ри те. Нај сла би ју са мо за -
шти ту има ју љу ди вр ло све тле
пу ти и цр вен ка сте ко же. Без
за шти те они мо гу за са мо пет
ми ну та до би ти опе ко ти не. Љу -
ди с при род но там ним те ном

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

Шта озна ча ва број на
кре ми за сун ча ње?

Штета

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Све ве ћи број љу ди да нас па ти

од те го ба у ви ду на ди ма ња и по -

ве ћа не ко ли чи не га со ва у цре ви -

ма – фла ту лен ци је. Овај по ре ме -

ћај ни је са мо со ци јал но оме та ју ћи

и не при ја тан симп том, већ мо же

осо би ства ра ти гр че ве и бо ло ве.

На ду тост тр бу ха нај че шће је

по сле ди ца бр зог на чи на жи во та и ло ших на ви ка при је лу. Глав ни ме -

ха ни зми у на стан ку на ду то сти су: ае ро фа ги ја од но сно гу та ње ва зду -

ха, по ре ме ћај па са жа у цре ви ма, по ве ћа но умно жа ва ње бак те ри ја,

сма ње на ре сорп ци ја га са из цре ва, као функ ци о нал на и ор ган ска

обо ље ња ди ге стив ног си сте ма.

Ево не ко ли ко ча је ва ко ји вам мо гу по мо ћи у слу ча ју на ди ма ња.

Пре упо тре бе би ло ко јег од њих кон сул туј те се са сво јим ле ка ром.

Јед ну ка ши ку усит ње ног ло во ро вог ли ста ста ви те у по ла ли тра во -

де и ку вај те пет ми ну та. По кло пи те и оста ви те да од сто ји пет-шест

ми ну та. Пиј те три пу та днев но по ла са та пре је ла.

По ме шај те по 20 г ани са, ко мо ра ча, ки ма, мај чи не ду ши це и ка ми -

ли це. Три ка ши ке ме ша ви не пре лиј те с по ла ли тра вре ле во де, па по -

кло пи те и оста ви те да од сто ји три са та. Пиј те три пу та днев но пре јела.

По ме шај те по је дан грам ко мо ра ча, ани са и цве та зо ве и два гра -

ма ли шћа се не, па све то пре лиј те са два де ци ли тра вре ле во де. По -

кло пи те и по сле два са та про це ди те и по пиј те од јед ном.

По ме шај те по 25 г цве та и ли ста хај дуч ке тра ве, ки чи це, гор ке де -

те ли не, лин цу ре, на не и ко мо ра ча. Од то га узми те јед ну ка ши ку, пре -

лиј те де ци ли тром вре ле во де, по кло пи те, охла ди те, а за тим пиј те

по ла са та пре је ла.

На пра ви те ме ша ви ну од по 20 г ко пра, ани са, ко мо ра ча, ан ђе ли -

ке и ки ма. Јед ну ка ши ку те ме ша ви не пре лиј те са два де ци ли тра

вре ле во де, по кло пи те и оста ви те по ла са та на шпо ре ту, али да не

ку ва. За тим про це ди те и пиј те на кон је ла.

Решите се
надимања

мо гу из др жа ти на сун цу и до
че тр де сет ми ну та. Ве ћи на љу -
ди с на шег под не бља има сред -
њи тип ко же, што под ра зу ме -
ва око пет на ест до два де сет
мак си мал но до зво ље них ми -
ну та за бо ра вак на сун цу. За то
SPF фил тер слу жи да би смо
мо гли без бед но да про ду жи -
мо бо ра вак на сун цу.

Ако за штит ни фак тор по -
мно жи мо с вре ме ном са мо -
за шти те, до би ће мо про ду же -
но вре ме ко је мо же мо про ве -
сти на сун цу а да не из го ри -
мо. На при мер, ако ће те без
за шти те до би ти опе ко ти не за
де сет ми ну та, SPF 30 ће вам
те о рет ски омо гу ћи ти да 300
ми ну та оста не те на сун цу без
опе ко ти на. Али под усло вом
да не ште ди те, да оби ла то на -
ма же те ли це, врат и це ло те -
ло без из у зет ка. За то ће вам
би ти по треб но око 35 ми ли -
ли та ра кре ме за те ло од ра сле
осо бе, што зна чи да ће две
осо бе стан дард ну бо чи цу од
200 ми ли ли та ра по тро ши ти
за два-три да на.

Кре му тре ба на не ти бар пет -
на ест ми ну та пре из ла га ња
сун цу ка ко би се упи ла у гор -
њи слој ко же и увек је на не -
си те на кон пли ва ња ка да се
ко жа осу ши. Сун че во зра че -
ње до ла зи на зе мљу у об ли ку
UVA и UVB зра ка. UVB зра -
ци узро ку ју опе ко ти не, а ис -
тра жи ва ња по ка зу ју да опе -
ко ти не мо гу до ве сти до не -
ких об ли ка ра ка ко же.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, до бро нам је по -
зна та ра зор на моћ при ро де,
ко ја се по ка зу је или спон та -
но или он да ка да при ро ду „на -
љу ти мо” сво јим нео д го вор -
ним по на ша њем. Ште ту ко ју
про у зро ку ју вул ка ни, ор ка ни,
ва тре не сти хи је и олу је че сто
је не мо гу ће про це ни ти.

По зна та нам је и она ма ња
ште та ко ја на -
ста не ка да не -
што што нам је
дра го из гу би -
мо, по це па мо,
раз би је мо... Та -
да смо у ста њу
да окри вљу је -
мо и осу ђу је мо
се бе или „по -
чи ни о ца” уне -
до глед, за не -
ма ру ју ћи на тај
на чин сти цај
окол но сти, не -
па жњу, тра па вост или би ло
шта дру го као мо гу ћи узрок
на ста ле ште те.

Сва ко днев но на на ме шта -
ју или зи до ви ма у свом до му
или у до му при ја те ља све до -
чи мо из гриц ка ним ци пе ла -
ма или по де ро ти на ма ко је на -
чи не на ма дра ге „њу шки це”
сво јим зу би ћи ма или нок ти -
ћи ма. Сва ка љут ња се та да
уга си ско ро тре нут но, јер је
пре пла ви љу бав што из ви ре
из очи ју на ших љу би ма ца.

Ме ђу тим, по сто ји и ште та
о ко јој не раз ми шља мо, а има

по сле ди це ра зор не и не са гле -
ди ве по нас са ме, на шу це ло -
ви тост, са мо по у зда ње... Хра -
брост за су о ча ва ње са жи вот -
ним иза зо ви ма не ста је по ла -
ко, на гри за је по сте пе но од у -
ста ја ње од сво јих сно ва и пре -
пу шта ње вр тло гу сва ко дне ви -
це да уре зу је јед но лич не да не
у наш жи вот ни низ. Нај че шће
ни смо све сни да се пре пу шта -
мо на гри за њу соп стве них стра -
хо ва, по сте пе но од у ста ју ћи од
по ку ша ја да про ме ни мо и нај -
ма њу сит ни цу у сво јим на ви -
ка ма, уве ре њи ма или ста во -
ви ма ко ји би нас по кре ну ли
да за та ла са мо уста ја лост у ко -
ју то не мо све ви ше.

Нај штет ни је за нас је илу -
зи ја да има мо вре ме на за од -
ла га ње но вих и дру га чи јих
по че та ка за не ка бо ља, срећ -
ни ја и ис пу ње ни ја вре ме на.
Са мо ће мо се про бу ди ти јед -
ног да на све сни да је за и ста
исти на да не ма мо вре ме на

ви ше ни за
шта или ће мо
се са кри ти у
не ки свој уну -
тра шњи свет
да ле ко од све -
га што би нас
мо гло угро зи -
ти. Да нас је
нај бо ље вре ме
за про ме не,
по чет ке и од -
лу ке, јер је је -
ди но што има -
мо – са мо овај

тре ну так. Ни ко не ма та пи ју
на бе смрт ност. Тре ба ло би да
се са за хвал но шћу сва ком но -
вом ју тру за пи та мо шта је то
што мо же мо ура ди ти за се бе
и дру ге ка ко би смо има ли
осе ћај за до вољ ства и ис пу ње -
но сти уме сто гу бит ка и нео -
ства ре но сти на ста лих ште том
ко ју не ми ло срд но пра ве не -
из го во ре не ре чи, нео ства ре -
ни за гр ља ји или не при хва та -
ње сво је су шти не.

Ра ди ти у сво ју ко рист или
на сво ју ште ту, од лу ка је, као
и увек, на ва ма.

С до ла ском вре лих лет њих да -
на сва ка де вој ка и же на ко ја
во ди ра чу на о свом фи зич ком
из гле ду су сре ће се са истим не -
до у ми ца ма, ме ђу ко ји ма су нај -
че шће оне ко је се ти чу упо тре -
бе раз ли чи тих ко зме тич ких
пре па ра та, али и за шти те ко -
же и ко се од не по вољ них спо -
ља шњих ути ца ја.

Да ли ко ри сти ти шмин ку на
плус три де сет, шта је од пре па -
ра та до зво ље но, а шта би тре -
ба ло по сва ку це ну из бе ћи да
не би смо на ште ти ли сво јој ко -
жи – нај че шћа су пи та ња ко ја
ле ти по ста вља мо ко зме ти ча ри -
ма и дер ма то ло зи ма. Но ви сет
те ма за раз ми шља ње до но си
нам од ла зак на мо ре. Та да се
вре ди под се ти ти са ве та о не зи
ко же и ко се то ком из ла га ња
сун цу и сла ној мор ској во ди,
као и пре по ру ка за „са на ци ју
ште те” по по врат ку с ле то ва ња.

О овим вре лим лет њим те -
ма ма раз го ва ра ли смо с Бој -
ком Ћор лу ком, ко зме ти чар ком,
ко ја нам је из пр ве ру ке да ла
са ве те уз ко је ни овог ле та за
на шу ко жу и ко су не ће би ти
зи ме.

И ко жа за слу жу је од мор

Ка да је реч о ко ри шће њу шмин -
ке то ком ле та, на ша са го вор -
ни ца је на гла си ла да су ту пра -
ви ла ве о ма стро га.

– Пре ко да на, док сте на пла -
жи, ни ка ко не би тре ба ло да
ста вља те пу дер би ло ко је вр -
сте и са ста ва: ни теч ни, ни ББ,
ни ка ме ни. То би си гур но за -
че пи ло зној не по ре и омо гу -
ћи ло ства ра ње фле ка на ли цу.
Та кав про блем се код де во ја ка
и же на ви ђа да ле ко че шће не -
го што мо же те и прет по ста ви -
ти. А ево и за што до ње га до -
ла зи. Пу дер се не на но си рав -
но мер но и ла ко се ски да, па
на ме сти ма где га је ма ње ко -
жа ви ше и не рав но мер но цр -
ни. Ако баш не мо же те без ко -
ри шће ња меј ка па, ноћ на
шмин ка на мо ру је океј, али
ако ни је у пи та њу не ки би тан
по вод, би ло би до бро да и својој
ко жи при у шти те за слу же ни од -
мор од ра зних пре па ра та – на -
гла си ла је Бој ка Ћор лу ка.

Она је по себ но ис та кла да је
ва шем ли цу, али и ко жи це лог
те ла то ком ле та је ди на за и ста
пре ко по треб на ствар – за штит -
на кре ма са за штит ним фак то -
ром 50.

– Нај бо ље је ко ри сти ти про -
из во де са UV за шти том ко ји су
на ме ње ни баш за ли це, јер су
они не ко ме до ге ни, те вам не ће
ири ти ра ти ли це и ства ра ти „мор -
ске” ак не, ко је су и те ка ко че -
ста по ја ва без об зи ра на године.

косом ко је ни су пре тр пе ле ма -
кар ма ла оште ће ња. Ево ка ко
мо же те по пра ви ти све што је
уни ште но.

– Оно што са ми мо же те учи -
ни ти за ко су на кон до ла ска с
мо ра су ра зна па ко ва ња од
при род них са сто ја ка. Нај бо -
ље што мо же те до би ти у ко -
зме тич ком са ло ну је су па ко -
ва ња са ар га но вим уљем и та -
ко зва ни ре ме ди си стем, од но -
сно бо токс ко се. Пред ност ових
трет ма на је у то ме што ни су
ску пи, а на кон њих ће те од -
мах ви де ти по бољ ша ње ква -
ли те та ко се. Ка да је реч о ли -
цу, нај бо ље је од мах оти ћи на
трет ман хи дра та ци је и чи шће -
ња ли ца, ко ји ће вра ти ти pH
ко же и на хра ни ти и хи дри ра -
ти сва ку ће ли ју. Ако би тре ба -
ло ода бра ти не ки кон кре тан

третман, пре по ру чи ла бих онај
с ки се о ни ком, јер је не пре -
вази ђен ка да је реч о ова квим
по тре ба ма ко же. На кон
сунчања ко жа се ису шу је и
убр за но ста ри, та ко да су осо -
ба ма ста ри јим од три де сет
годи на нео п ход ни и ан ти ејџ
трет ма ни – ре кла је Бој ка
Ћорлу ка.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ова кве фор му ле мо же те про -
на ћи то ни ра не, та ко да ће, ка да
их на не се те, ли це из гле да ти као
да сте на не ли теч ни пу дер. На -
рав но, на но ше ње UV кре ме тре -
ба об но ви ти на кон из ла ска из
во де и бри са ња ли ца – под се -
ти ла је ова ко зме ти чар ка.

Кри во је мо ре

Со и штет но сун че во зра че ње
не сум њи во има ју де струк ти ван
ути цај на на шу ко су и ко жу.
На сре ћу, по сто је на чи ни да ту
ште ту знат но ума њи мо. Кључ
је, на рав но, у пра вил ној, од го -
вор ној и ре дов ној не зи.

– За не гу ко се на сун цу по -
сто је по себ ни пре па ра ти ко ји
та ко ђе има ју за штит ни фак тор
и ја ко их је до бро и ко ри сно
на но си ти. Мо гу се на ћи у сва -
кој пар фи ме ри ји. Њи хо вом упо -
тре бом са чу ва ће те влас ко се од
пу ца ња, су ше ња и цве та ња. Ови
пре па ра ти се на но се на су ву
ко су пре из ла га ња сун цу, али и
на вла жну на кон сва ког из ла -
ска из во де. Ако ко ри сти те и
ше шир, ва ша ко са је ап со лут -
но без бед на. Та ко ђе је по треб -
но ко су опра ти бла гим шам по -
ном и бал за мом сва ки дан, јер
за др жа ва ње со ли у ко си до во -
ди до ису ши ва ња вла си и ири -
та ци је те ме на – ис та кла је Бој -
ка Ћор лу ка.

Ка да је реч о ко жи, на ша са -
го вор ни ца на гла ша ва да и на
њу, по ред сун ца, ло ше ути че
со из мо ра, па ва ља по ве сти
ра чу на о то ме.

– Иа ко је мор ска во да и те
ка ко здра ва и до но си пу но бе -
не фи та за здра вље, она ипак
знат но ису шу је ко жу. За то је,
на кон ку па ња и сун ча ња, оба -
ве зно ту ши ра ње и на но ше ње

хран љи вог мле ка за ко жу. Ако
ни сте си гур ни ко је мле ко је нај -
бо ље за вас, пре по ру чу јем да
се од лу чи те за оно са што ве -
ћим про цен том урее, јер је она
од ли чан емо ли јенс, што зна чи
да са вр ше но хи дри ра ко жу –
об ја сни ла је ко зме ти чар ка.

Са на ци ја ште те

Ко ли ко год се на мо ру шти ти -
ли и па зи ли, ма ло ко од нас се
с ле то ва ња вра ти с ко жом и

Данас је најбоље
време за промене,
почетке и одлуке,
јер је једино што
имамо – само 
овај тренутак.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

МА СКА ЗА
ОПОРАВАК КОСЕ

Пре ма ре чи ма Бој ке Ћор -

лу ке, за опо ра вак ко се на -

кон ле то ва ња нај бо ље се

по ка за ла ма ска од јед ног

жу ман це та, две ка ши ке

ма сли но вог уља и ка ши ке

ме да.

На не си те све то из да -

шно на ко су, по го то во на

кра је ве, ста ви те пре ко то га

пла стич ну ке су и то пао пе -

шкир и др жи те што ду же.

Нај бо ље би би ло да ма ску

оста ви те на ко си не ко ли ко

са ти. По том ис пе ри те и

опе ри те ко су на уо би ча је ни

на чин.

СЕ ЗОН СКО ВО ЋЕ ЗА СА ВР ШЕ НУ КО ЖУ

Сунце и со су добре слуге, али лоши господари

ЖЕН СКЕ ТЕ МЕ: НЕ ГА ЛЕ ПО ТЕ НА ПЛУС ТРИ ДЕ СЕТ

ОВОГ ЛЕ ТА ЗА ВА ШУ КО ЖУ 
И КО СУ НЕ МА ЗИ МЕ

Ако уз препарате са
заштитним фактором
користите и шешир,
ваша коса је
апсолутно безбедна.

Одаберите млеко за
тело са што већим
процентом урее, 
јер она одлично
хидрира кожу.

По по врат ку с мо ра сво ју ко -

жу об ра дуј те ма ска ма од се -

зон ског во ћа. Бој ка Ћор лу ка

вам от кри ва ка ко да

их на пра ви те.

– Ако же ли те

бар шу на сту ко жу,

из гње чи те јед ну

зре лу бре скву и

до дај те ма ло гу стог и

хлад ног јо гур та, до бро

уму ти те, па на не си те на

ли це. Ле зи те, опу сти те се, па

на кон по ла са та ски ни те ма -

ску мла ком во дом и на не -

сите хи дра тант ну

кре му. Ову и слич -

не ма ске од во ћа

ко је је са да ак ту ел -

но на на шим пи ја -

ца ма мо же те че сто

на но си ти. Нај бо ље је

да то чи ни те јед ном до

два пу та не дељ но.
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Сва ко до ба го ди не са со бом у
па ке ту до но си и раз ли чи те бо -
ле сти и те го бе, ко је ла ко мо -
же мо из бе ћи ако во ди мо ра чу -
на о се би и по шту је мо пре по -
ру ке ле ка ра. Но пу не че ка о ни -
це здрав стве них ам бу лан ти и
по ве ћан број по зи ва Слу жби
хит не по мо ћи не рет ко по ка зу -
ју да нам са ве ти „на јед но ухо
уђу, а на дру го иза ђу”, а да се
је ди на пре вен ти ва ко ју при ме -
њу је мо сво ди на ман тру „не ће
баш ме не”.

Кад ове ча роб не ре чи то ком
ле та до ка жу сво ју не у чин ко -
ви тост, по моћ ле ка ра у нај ве -
ћем бро ју слу ча је ва тра жи мо
због тро ва ња хра ном и сун ча -
ни це. Ка да је реч о де ци, овај
сет те го ба би ва до пу њен и па -
до ви ма до ко јих нај че шће
дола зи при игри, као и не при -
јат ним по сле ди ца ма ује да
инсе ка та.

Чи ње ни ца да је про шле не де -
ље јед на сед мо чла на по ро ди ца
у Са ра је ву за вр ши ла у бол ни -
ци због сум ње да се отро ва ла
пу ње ним па при ка ма и лу бе ни -
цом до дат ни је по вод да се под -
се ти мо пра ви ла ле пог оп хо ђе -
ња пре ма са ми ма се би на плус
три де сет. Ве ру је мо да ће вас
при ча о по сле ди ца ма ко је мо -
гу усле ди ти ако се о пре по ру ке
ле ка ра огре ши те мо ти ви са ти
да ипак два пут раз ми сли те пре
не го што на пра ви те не ки по -
гре шан ко рак.

Зла вој ска вре ба из хра не

Од свих зам ки ко је вам мо же
по ста ви ти ле то, нај ви ше му ка
би вам мо гло до не ти тро ва ње
хра ном. У хра ни се не рет ко
кри ју раз ли чи та оку не ви дљи -
ва ство ре ња ко ја би ра до на -
се ли ла ваш про бав ни тракт и
на пра ви ла вам па као од жи -
во та. Ова зла ар ми ја обо жа ва
лет ње вру ћи не, ка да је нај -
број ни ја и нај спрем ни ја за на -
пад на вас.

– Нај че шћи узроч ни ци тро -
ва ња хра ном су но ро ви ру си,
еше ри хи ја ко ли, сал мо не ла,
кло стри ди ја, кам пи ло бак тер,

ста фи ло кок и ли сте ри ја. Ле то
је го ди шње до ба ко је по себ но
по го ду је тро ва њу хра ном због
то га што се ви ру си и бак те ри -
је бр зо раз мно жа ва ју на ви со -
ким тем пе ра ту ра ма, али и због
не до стат ка во де за аде кват но
пра ње хра не и по су ђа, као и
нео д го ва ра ју ћих усло ва за чу -
ва ње хра не у при ро ди. Из во ри
за ра зе су нео пра но во ће и

поврће, млеч ни про из во ди ко -
ји се пра ве од све жег мле ка,
као што су јо гурт и ме ка ни си -
ре ви, за тим ја ја, мле ве но ме -
со, де ли ка тес и су ше ни про из -
во ди од ме са, по го то во ако се
др же у бли зи ни си ро вог ме са.
Кон та ми на ци ја мо же на ста ти
при тран спор ту хра не, на
ме сти ма ње ног скла ди -
ште ња и чу ва ња, као
и при ли ком са мог
про це са при пре -
ме обро ка – об -
ја шња ва др Ми -
ро слав Теп шић
из пан че вач ке
Слу жбе хит не
по мо ћи.

Он до да је и то
да је из бор ста -
фи ло кок не за ра зе
нај че шће чо век ко ји,
иа ко здрав, но си ста фи ло -
кок не бак те ри је у но су и на
ко жи.

– Уко ли ко се не во ди до вољ -
но ра чу на о хи ги је ни ру ку,

најче шће се кон та ми ни ра упра -
во хра на ко ја се при пре ма ру -
ка ма. На соб ној тем пе ра ту ри
ове бак те ри је се бр зо раз мно -
жа ва ју и про из во де ток син од -
го во ран за симп то ме акут ног
тро ва ња хра ном. Док тер мич -
ка об ра да уни шта ва бак те ри ју,
ток син оп ста је и на ви со ким
тем пе ра ту ра ма. Још ве ћи про -
блем је што хра на за ра же на

ста фи ло кок ним ток си ном не
ме ња ми рис и укус. Ту су че ста
тро ва ња бу ре ком и сла до ле дом
– ис ти че Теп шић.

Нај че шћи из вор за ра зе сал -
мо не лом, на во ди овај

ле кар, је су до ма ће
жи во ти ње, док се
на све жем во ћу и
по вр ћу че сто мо гу

за те ћи ли сте ри ја
и но ро ви ру си.

Ме ре 
пре вен ци је

Да би смо се за -
шти ти ли од за -
ра зе, Теп шић са -
ве ту је да хра ну
тер мич ки об ра -

ди мо на тем -
п е  р а  т у  р и

ве ћој од
70 сте пе -
ни и да

се по тру -
ди мо да пе ри од до ње не кон -
зу ма ци је бу де што кра ћи.

– Уко ли ко хра ну не по слу -
жи те од мах, др жи те је у фри -
жи де ру на тем пе ра ту ри ис под
осам сте пе ни. Си ро во во ће и
по вр ће тре ба до бро опра ти. Ва -
жно пра ви ло је да хра ну ко ја
тре ба да се при пре ма пе че њем
или ку ва њем, као што су ме со,
ја ја, мле ко и млеч ни про из во -
ди, не тре ба ме ша ти с хра ном
ко ја се кон зу ми ра у си ро вом
об ли ку. То се од но си и на упо -
тре бу да са ка за се че ње и оста -
лог при бо ра пре ко ко јег се мо -
гу пре не ти узроч ни ци за ра зе –
на по ми ње Теп шић.

Симп то ми тро ва ња

На сре ћу, ве ћи на па ци је на та
ко ја се отру је хра ном има бла -
жу кли нич ку сли ку ко ја се обич -
но спон та но по вла чи. Са мо у
рет ким си ту а ци ја ма је по треб -
но бол нич ко ле че ње са ин тен -
зив ном на док на дом теч но сти
и елек тро ли та.

– Симп то ми тро ва ња су муч -
ни на, по вра ћа ње, бо ло ви у
стома ку с гр че ви ма, уче ста ле

ИЗ БЕГ НИ ТЕ СВЕ ЗАМ КЕ АК ТУ ЕЛ НОГ ГО ДИ ШЊЕГ ДО БА

ДА ВАС ЛЕ ТО НЕ ОПЕ ЧЕ, НЕ ПОСЕ ЧЕ И НЕ ОТРУ ЈЕ
ШТА КАД СЕ ДЕ ТЕ ПО ВРЕ ДИ

Пре ма ре чи ма др Ми ро сла ва Теп ши ћа, у Слу жбу хит не по -

мо ћи ро ди те љи то ком ле та не рет ко до во де де цу ко ја до жи -

ве по вре де при игри и па до ви ма. Ево ње го вих са ве та ка ко

да ре а гу је те у та квим си ту а ци ја ма.

Огре бо ти не и по се ко ти не

Ка да до њих до ђе, основ но пра ви ло је да се по вре ђе ни део

те ла до бро опе ре во дом. По сле то га мо же мо ра ну да тре ти -

ра мо не ким ло кал ним ан ти сеп ти ком, па ан ти би от ским ге -

лом. Он мо же да се ста ви и на га зу, ко јом се ра на пре кри је.

По се ко ти не ко је кр ва ре тре ба да при ти сне мо сте рил ном га -

зом не ко ли ко ми ну та. Уко ли ко се кр ва ре ње на тај на чин не

за у ста ви, тре ба по тра жи ти по моћ ле ка ра.

По вре де гла ве

По вре ду гла ве са ото ком ва ља тре ти ра ти хлад ном обло гом.

Бит но је да се ста ње де те та пра ти сле де ћа три да на. Уко ли -

ко се у том пе ри о ду ја ви гла во бо ља, по вра ћа ње или про ме -

на по на ша ња и све сти, оба ве зно тре ба по тра жи ти

струч ну ме ди цин ску по моћ.

Уга ну ће згло ба

Ову по вре ду тре ба тре ти ра ти хлад ном обло гом и

по ди за њем екс тре ми те та.

Убод ин сек та

Ис по ља ва се свра бом, цр ве ни лом и

ото ком, а у рет ким си ту а ци ја ма и

алер гиј ском ре ак ци јом. На ме сто

убо да се ста вља хлад на обло га и по

по тре би ло кал но ан ти хи ста ми ник.

Код из ра же не алер гиј ске ре ак ци -

је са оси пом при ме њу је се си руп

за алер ги ју.

ПУТ НА АПО ТЕ КА

Ако ових да на кре ће те на го ди шњи од мор, не за бо ра ви те да

у ко фер спа ку је те и нео п ход не ле ко ве и ме ди цин ски при бор

за пр ву по моћ. Док тор Теп шић под се ћа шта вам је нај по -

треб ни је.

1. Пре пи са на те ра пи ја: Ако пи је те од ре ђе не ле ко ве због

акут не или хро нич не бо ле сти, по не си те их у ори ги нал ном па -

ко ва њу и не ка уз вас бу де и ле кар ски из ве штај, да не би сте

има ли про бле ма на ца ри ни.

2. Про би о ти ци и та бле те за муч ни ну: Њи хо ва упо тре ба је

пре вен тив на и узи ма ју се пре пу та.

3. Нај ва жни ји ле ко ви: Та бле те као што су „па ра це та мол”,

„ибу про фен” или „на прок сен” ре ша ва ју про бле ме пра ће не

по ви ше ном тем пе ра ту ром и бо ло ви ма. Та бле те „ло пе ра мид”

нео п ход не су за те го бе с ди ја ре јом, иа ко би код ви ру сних

про ли ва тре ба ло до зво ли ти ор га ни зму да се „очи сти”, а он -

да при ме ни ти рас твор са елек тро ли ти ма, ко ји сва ка ко тре -

ба по не ти у прак тич ним ке си ца ма. Не би тре ба ло за бо ра ви ти

ан ти хи ста ми ник у та бле та ма про тив алер ги је и ан ти би о тик

ши ро ког спек тра, а ову вр сту ме ди ка ме на та не би сме ле да

за бо ра ве пр вен стве но осо бе ко је има ју про бле ма са же лу -

цем и ди сај ним пу те ви ма.

4. За по вре де ко же: Фла сте ри раз ли чи тих ве ли чи на, ан ти -

би от ске вла жне ма ра ми це за бр зу дез ин фек ци ју огре бо ти -

на и ма њих ра на, Steri-Strips тра чи це.

5. За убо де ин се ка та: ан ти хи ста мин ска и ан ти би от ска маст,

и то нај бо ље она с тро стру ким деј ством: про тив бак те ри ја,

гљи ви ца и за па ље ња.

6. До дат ни при бор и сред ства: ма ка зе, пин це та, то пло мер,

сте рил не га зе и ме ди цин ске игле у ори ги нал ном па ко ва њу,

ва та, ме ди цин ски ал ко хол, за во ји и бан да же, пре па ра ти за

за шти ту од UV зра че ња и они ко ји од би ја ју ин сек те.

ПР ВА ПО МОЋ КОД ТО ПЛОТ НОГ УДА РА

Лет ње вре ли не мо гу до ве сти и до по сле ди ца

ко је не рет ко мо гу би ти опа сне по жи вот. Оног

мо мен та ка да су то пло та ва зду ха и вла жност

то ли ко ве ли ки да ме ха ни зми ода ва ња то пло -

те и зно је ње поч ну да гу бе сво ју ефи ка сност,

не рет ко се ја вља ју симп то ми то плот не бо ле -

сти, ко ји се кре ћу од бе за зле ног оти ца ња ру -

ку и но гу, цр ве ни ла ко же, за па ље ња зној них

жле зда, све до то плот них гр че ва, ис цр пље -

но сти и то плот ног уда ра

– По зив на уз бу ну су симп то ми и зна ци

то плот не ис цр пље но сти у ви ду вр то гла ви це,

не све сти це, сла бо сти, муч ни не, по вра ћа ња,

гла во бо ље, ми шић них гр че ва, убр за ног

диса ња и ра да ср ца. По ре ме ћај све сти и

пре ста нак зно је ња су глав ни зна ци то плот -

ног уда ра и па ци јент је у тим мо мен ти ма жи -

вот но угро жен. Пру жа ње пр ве по мо ћи се

ба зи ра на уда ља ва њу па ци јен та од усло ва

екс трем не то пло те, на док на ди теч но сти,

ква ше њу ко же мла ком во дом и по мо гућ но -

сти обез бе ђе њу аде кват ног стру ја ња ва зду -

ха ко је ће убр за ти од во ђе ње то пло те с те ла.

Сва ки то плот ни удар зах те ва бол нич ко ле че -

ње због по ре ме ћа ја функ ци је ви ше ор ган -

ских си сте ма и у том слу ча ју се при ме њу је

ин тен зив на те ра пи ја – ка же др Ми ро слав

Теп шић.

ПРИ РОД НИ ЛЕК ЗА ОПЕ КО ТИ НЕ ОД СУН ЦА

Сва ком мо же да се де си да за спи на пла жи,

али по сле ди це та квог опу шта ња мо гу би ти

ужа сне по ва шу ко жу. Ако вам се ика да де си -

ло да из го ри те на сун цу, зна те о че му при -

чамо.

Уко ли ко вам се ипак омак не ко ји ми -

нут сун ча ња ви ше, ево ка ко

да нај бо ље и нај бр же

убла жи те опе ко ти не и

рас хла ди те ко жу. Овај

ре цепт ће вам до не ти тре -

нут но олак ша ње, а ва ша

ко жа ће се бр зо сми ри ти,

па ће и за те за ње про ћи у

ре корд ном ро ку. За ово

инстант ре ше ње по треб ни су вам: шо љи ца

мле ка, коц ки це ле да и чи ста па муч на тка -

нина.

По сту пак: У по су ду ста ви те мле -

ко и лед, па он да по то пи те кр -

пу у сме шу. Ис це ди те кр пу и

ста ви те је на опе ко ти ну. Ста -

вљај те ове обло ге све док не

осе ти те олак ша ње. На кон то га

ко жу мо же те да на ма же те хи дра -

тант ним ло си о ном или кре мом. Бе -

лан че ви не из мле ка по мо ћи ће

ко жи да се ре ге не ри ше, док ће

вам лед пру жи ти олак ша ње хла ђе -

њем ко же.

Најчешћи извори
заразе су неопрано
воће и поврће,
млечни производи,
посебно јогурт и
мекани сиреви, јаја,
млевено месо,
деликатес и сушени
производи од меса.

Стафилокока не мења
мирис и укус хране, а
крије се у буреку и
сладоледу.

Др Мирослав Тепшић:
„Да би се избегло
тровање, храна се
мора термички
обрадити на
температури већој од
70 степени, а период
до њене конзумације
треба да буде што
краћи”.

Укусни залогаји понекад се могу претворити у ноћну мору

проли ва сте сто ли це, гла во бо -
ља, по ви ше на те ле сна тем пе -
ра ту ра, ма лак са лост. Они мо -
гу да се ја ве већ три де сет ми -
ну та на кон узи ма ња кон та ми -
ни ра не хра не, али и по сле три
да на. Те жа кли нич ка сли ка
ма ни фе сту је се де хи дра та ци -
јом са су вим усти ма, су вим
је зи ком ко ји је об ло жен бе -
лим на сла га ма, там ни јом мо -
кра ћом и убр за ним ра дом ср -
ца. Те ра пи ја је симп то мат ска,
на док на дом теч но сти и елек -
тро ли та. Про би о ти ци ма се

регу ли ше црев на фло ра, те
они скра ћу ју тра ја ње бо ле сти
и из лу чи ва ње узроч ни ка пу -
тем сто ли це. Ла га ни ја ис хра -
на се са ве ту је не ко ли ко да на,
од но сно до пре стан ка симп -
то ма бо ле сти и не ко ли ко да -
на на кон то га. Ан ти би о ти ци
се ко ри сте у рет ким слу ча је -
ви ма код па да иму ни те та. Њи -
хо ва упо тре ба мо же про ду жи -
ти кли нич ку сли ку и из лу чива -
ње бак те ри ја – на во ди др Ми -
ро слав Теп шић.

Драгана Кожан
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Докле несташица ле ко ва?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ре дак ци ји „Пан чев ца” ових да на се
ја ви ло не ко ли ко чи та ла ца с пи та њем
за што у ви ше апо те ка у гра ду не ма
ле ко ва „вал са кор”, „бе не прост” и „сан -
вал”. Њих је ин те ре со ва ло има ли
шан се да се снаб де ва ње тим ме ди ка -
мен ти ма нор ма ли зу је и шта ра ди ти
ка да вам ле кар пре пи ше не ки лек ко -
јег не ма на тр жи шту.

На кон то га смо про ве ри ли у не ко -
ли ко апо те ка у гра ду и ис по ста ви ло
се да су на ши чи та о ци ко ји су нам
скре ну ли па жњу на овај про блем би -
ли у пра ву, јер на ве де них ле ко ва за и -
ста не ма.

У апо те ци „Код Сун ча ног са та” пи -
та ли смо шта ра ди ти ако вам ле кар
пре пи ше не ки лек ко ји је не мо гу ће
на ћи.

– У та квим слу ча је ви ма по сто је две
мо гућ но сти: пр ва је да ми, фар ма це у -
ти, пред ло жи мо куп цу не ки дру ги,
сли чан лек по ка рак те ри сти ка ма као
за ме ну, ње го ву па ра ле лу. Ако ви ди мо
да то ни је из во дљи во, са ве ту је мо куп -
цу да се по но во вра ти код свог иза бра -
ног ле ка ра и да га за мо ли да му он

пре пи ше не ки дру ги лек, ко ји је нај -
бли жи оном пр вом, па да он да по но во
до ђе код нас, с но вим ре цеп том. Што
се ти че то га за што до ла зи до не ста -
ши ца не ких ле ко ва на тр жи шту, тре -
ба ло би пи та ти фа бри ке, јер је у апо -
те ка ма не мо гу ће др жа ти њи хо ве за -
ли хе. На при мер, де ша ва се да фа бри -
ка при вре ме но пре ста не да про из во -
ди не ки лек у иш че ки ва њу да јој др -
жа ва одо бри за ње га ви шу це ну. Или
по сто ји мо гућ ност да не ки но ви лек
као за ме на не ком од прет ход них тек
тре ба да бу де пу штен на тр жи ште, али
пр во то мо ра да одо бри Аген ци ја за
ле ко ве и ме ди цин ска сред ства. На то
се че ка и по ме сец да на – ре кли су
нам у апо те ци „Код Сун ча ног са та”.

На осно ву ка рак те ри сти ка два од
три ле ка ко ји су, су де ћи пре ма по зи -
ви ма на ших чи та ла ца, нај де фи ци тар -
ни ји, мо же се из ву ћи за кљу чак с ка -
квим здрав стве ним про бле ми ма се
нај че шће су о ча ва ју на ши су гра ђа ни:
лек „вал са кор” је на ме њен за сни жа -
ва ње крв ног при ти ска, а „сан вал” от -
кла ња не са ни цу. М. Г.

Ви со ке це не по љо при вред них про из -
во да обич но се прав да ју ло шим вре -
мен ским усло ви ма. Ни ове го ди не
вре ме нас ни је по слу жи ло, али за
днев ну ку по ви ну на пи ја ци по треб но
је нов ца ко ли ко и ла ни у ово вре ме.

Гра ђа ни се углав ном жа ле на це не
лу ка и па при ке, и на ква ли тет кра -
ста ва ца, ма да и це не и ква ли тет за ви -
се од про дај них ме ста и про из во ђа ча.
Це на лу бе ни це оста ла је иста – у про -
се ку око три де сет ди на ра. На по је ди -
ним ме сти ма мо же се на ћи и за 25, а
на ак ци ји у са мо по слу га ма бу де и два -
де сет ди на ра.

По чет ком ју на па ра дајз из пла сте -
ни ка ко штао је од 100 до 150 ди на ра
на Зе ле ној пи ја ци, али му је це на
сада, кад је са зрео и у ба шта ма, од
осам де сет до сто ди на ра. Оче ку је се
да ће, кад до ђе вре ме спре ма ња зи -
ми це, би ти ма ње од пе де сет.

Пре ма по да ци ма из СТИПС-а (Си -
стем тр жи шних ин фор ма ци ја по љо -
при вре де Ср би је), во ће је по јеф ти ни -
ло за око 12 про це на та. На Зе ле ној
пи ја ци, кад се ку пу ју на ве ли ко, ку -
пи не ко шта ју 150 или 160 ди на ра, а
кај си је су са мо пе де сет ди на ра. Ина -
че, ки ло грам кај си ја на ма ло ста је

осам де сет ди на ра. По ре ђе ња ра ди,
про шле го ди не у ово вре ме све сор те
кај си ја би ле су око 150 ди на ра.

То ком дру ге не де ље ју ла на Зе -
леној пи ја ци еви ден ти ран је пад це -
на ли му на и бо ров ни це. Бре сква
нектари на је око пе де сет ди на ра. Од
ра ног во ћа, ове не де ље сти гла је ја -
бу ка пе тро ва ча. Иа ко се са да сла бо
про да ју због се зон ског во ћа, ба на не
ста ју као и по чет ком ју на – 100 ди -
на ра. У са мо по слу га ма су ску пље за
око 10 ди на ра.

Да ли ће и сле де ће го ди не це не во -
ћа би ти ни ске, за ви си од бро ја до ма -
ћих про из во ђа ча. Све их је ма ње, а
усло ви за уз га ја ње су ло ши. На сна зи
је и уред ба о при вре ме ној за бра ни
уво за ко шту ња вог во ћа из Ср би је у
Ру си ју. Овај тренд ни жих це на во ћа
од го ва ра куп ци ма, али во ћа ри су на
гу бит ку. Ј. Ка та на

Це не во ћа и по вр ћа ва ри ра ју од се зо -
не до се зо не. Ко ли ко ће ко ји про из -
вод ко шта ти, за ви си од ви ше фак то -
ра. Ту се убра ја ју и ста ње на тр жи -
шту, и број сун ча них да на, и ко ли чи -
на па да ви на, a пре све га ква ли тет. На
це ни је ра но во ће, чим стиг не. Ме ђу -
тим, ка ко ле то про ла зи, це не па да ју.

На Зе ле ној пи ја ци про шле не де ље
по ја ви ла се ра на сор та ја бу ке. У од но -
су на про шлу го ди ну, це не ве ћи не
про из во да ни су се знат но про ме ни ле.

ДРА ГИ ЦА ШУ ШМАН, пен зи о нер ка:
– Ку пу јем. Це не ни су ви ше у од но -

су на прет ход ну го ди ну. Све је слич -
но. Лу бе ни ца је три де сет ди на ра. Чи -
ни ми се да је што шта чак и јеф ти ни -
је не го ра ни је. Нај ви ше па за рим у
мар ке ти ма, а та мо је лу бе ни ца нај -
јеф ти ни ја. На пи ја ци ма ло ре ђе ку -
пу јем. Це на бре скви је оста ла иста.

АЛЕК САН ДАР РАД МА НО ВАЦ, 
ра дио и ТВ тех ни чар:

– Ако ми се во ће сви ђа, су де ћи по
ква ли те ту, ку пу јем, без об зи ра на то
да ли је ску по или по вољ но. На рав -
но, не па за рим ако су це не баш ви со -
ке, све без пре те ри ва ња. Це не су за
нијансу ви ше не го про шле го ди не. У
Бе лој Цр кви, ре ци мо, лу бе ни ца је 

40 ди на ра, а и па ра дајз је скуп. То су
„тур бо” це не, а већ је крај ју ла.

ЈУЛ КА ПЕ ТРО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ако на ђем не што фи но, узмем.

Уко ли ко је це на ви со ка, он да ку пим
ма њу ко ли чи ну. На тај на чин кал ку ли -
шем. Имам пу но бољ ки, не смем да је -
дем не зре ло во ће због ше ће ра. Због то -
га не гле дам це не, већ би рам по ква ли -
те ту про из во да. Це не на мир ни ца су си -
гур но ви ше, во ћа по себ но. Али ако же -
ли те оне див не тре шње, за 350 ди на ра,
он да уз ме те ма ло. Тре шње су, ина че,
ду пло ску пље не го про шле го ди не. Ја
ку пу јем у са мо по слу га ма и у пи ља ри.

НЕ НАД ДРА ЧА, вој но ли це:
– Ку пу јем у са мо по слу га ма. На по -

чет ку је би ло мно го ску пље у од но су
на прет ход ну го ди ну, а сад су, чи ни
ми се, це не при хва тљи ви је. Опа ле су
це не, ка ко ле то од ми че. На пи ја цу
идем ре ла тив но рет ко, ви ше па за рим
по мар ке ти ма. Не ку пу јем ра но во ће
и по вр ће, че кам да по јеф ти ни. Ни -
сам при ста ли ца ра ног во ћа, и због
здра вља, али ви ше због це на.

ВЕ РИ ЦА ЂУ РИ ШИЋ, пен зи о нер ка:
– Не ку пу јем ра но во ће и по вр ће.

Оно је пу но пр ска но и углав ном га

из бе га вам. Па за рим код по зна ни ка,
ко ји ма ве ру јем. Па ра дајз, кра ста вац
и слич но узи мам он да ка да стиг ну.
Не због це на, већ из пре до стро жно -
сти. У од но су на про шлу го ди ну на -
мир ни це су ску пље, и то углав ном
све. Не мо же да се од ре ди ко ли ко је
то тач но, али увек се про ву че ко ји
ди нар или два ви ше. Ма ле су и пла те
и пен зи је, али чо век мо ра да еко но -
ми ше ка ко мо же.

ДРА ГАН ТУ РИ ЋА НИН, пен зи о нер:
– Не што имам у свом воћ ња ку, а

не што и ку пу јем. Ни је ми ва жна це -
на, бит но је са мо да је зре ло. То је ја -
ко те шко на ћи на пи ја ци, сва ки про -
из вод се бе ре док је зе лен, па оста је
да са зре ва по не ким гај ба ма, хлад ња -
ча ма и не ма свој укус и ми рис на ко -
ји смо на ви кли ми ста ри ји. Не ка да је
то би ло ле по, ми ри сно и при јат но за
је ло. Што се ти че це на, има не ких
ску пљих ства ри, а не ке су за др жа не
као и до са да. Лу бе ни ца је као и про -
шле го ди не у ово вре ме. Це на кај си је
је до ста па ла, на 50 ди на ра. Шљи ва је
ма ло ску па. Ка да се по ја ви ла, она пр -
ва, би ла је, бо га ми, 100 ди на ра, али
та да је тек сти гла. От при ли ке је, ипак,
све ту не где као и про шле го ди не.

Ан ке ти ра ла Је ле на Ка та на

Н. ДРАЧАЈ. ПЕТРОВИЋ В. ЂУРИШИЋ Д. ТУРИЋАНИН

КУ ПУ ЈЕ ТЕ ЛИ РА НО ВО ЋЕ И ПО ВР ЋЕ?

Ва жне це не, али и ква ли тет

А. РАДМАНОВАЦД. ШУШМАН

НАША АНКЕТАВо за чи из дру гих гра до ва ко ји по ђу
ау то мо би лом за Пан че во да би за вр -
ши ли ка кав по сао у не кој од пан че -
вач ких ин сти ту ци ја не сти жу ни ма ло
јед но став но до ме ста на ко је су се за -
пу ти ли.

Ка да из Бе о гра да до ђу ста рим пу -
тем и уђу у наш град, у Ули ци Мо ше
Пи ја де све до рас кр сни це са Ули цом
Све тог Са ве не ма ни ка квог са о бра -
ћај ног зна ка ни ти пу то ка за ко ји би
им олак шао ори јен та ци ју.

Је дан наш су гра ђа нин ко ји жи ви
бли зу но ве згра де По ли циј ске упра ве
Пан че во и сва ко днев но иде пе ши це
до цен тра гра да Ули цом Мо ше Пи ја -
де ка же да че сто ви ђа ау то мо би ле с
ре ги стра ци ја ма Бе о гра да и дру гих
гра до ва ка ко се за у ста вља ју, а он да га
њи хо ви во за чи мо ле да им по мог не и
об ја сни ка ко да до ђу до од ре ђе них
ме ста у на шем гра ду.

„Нај че шће пи та ју за згра де Су да,
Град ске упра ве и тр жног цен тра ’Биг’,
не ка да шњег ’Ави ва’. Не мо гу да схва -
тим да је над ле жни ма у Пан че ву то -
ли ки про блем да у пр вом де лу Ули це
Мо ше Пи ја де по ста ве не ко ли ко са о -
бра ћај них зна ко ва или бар је дан пу -
то каз и да на тај на чин пут ни ци ма из
дру гих гра до ва олак ша ју сна ла же ње
и ори јен та ци ју”, из ја вио је наш су -
гра ђа нин.

По во дом овог про бле ма раз го ва ра -
ли смо с не ко ли ко так си ста. Они су
нам ре кли да је иста си ту а ци ја и ка да
је реч о са о бра ћај ним зна ци ма и пу -
то ка зи ма на ула ску у Пан че во но вим
пу тем из прав ца Бе о гра да.

Они су пред ло жи ли да се на ула зи -
ма у наш град по ста ве бил бор ди с
пла но ви ма Пан че ва и уцр та ним ули -
ца ма, као што је то ура ђе но, на при -
мер, у Ка ча ре ву. М. Г.

Во за чи из дру гих гра до ва 
не сна ла зе се ла ко у Панчеву

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Од 22. до 30. ју ла ком па ни ја „Лидл”
из во ди ће ра до ве на из град њи при -
ступ не са о бра ћај ни це на Вој во ђан -
ском бу ле ва ру, по ред но вог су пер мар -
ке та те ком па ни је, ко ји се зи да на
Ко те жу 1 – на ја вље но је у са оп ште њу
ко је је Град ска упра ва до ста ви ла ло -
кал ним ме ди ји ма.

По во дом то га апе лу је се на ста на ре
стам бе них згра да у Ули ци Мо ше Пи -
ја де 104-б и 104-в да укло не сво ја во -
зи ла пар ки ра на ис пред згра де, ка ко
би се омо гу ћио при ступ во зи ли ма ко -
ја су ан га жо ва на на из во ђе њу ра до ва
за „Лидл”. У са оп ште њу Град ске упра -
ве на во ди се и да је ово пр ва фа за из -
град ње боч не при ступ не саобраћајнице.

„Елек тро при вре да Ср би је” и пан -
че вач ка „Елек тро ди стри бу ци ја” са оп -
шти ле су да ће у пе так, 26. ју ла, од 9

до 10 са ти, би ти ис кљу че на стру ја у
Ули ци Јо си фа Ма рин ко ви ћа у де лу
од Ули це Мил ке Мар ко вић до Ули це
Ак сен ти ја Мак си мо ви ћа.

Истог да на, али од 12.30 до 13.30,
не ће би ти стру је на не пар ној стра ни
Ули це Жар ка Зре ња ни на, у де лу од
Ули це То зе Мар ко ви ћа до фа бри ке
„Утва”.

Пр ва на ред на ис кљу че ња ко ја су у
пла ну ЕПС-а за ка за на су за по не де -
љак, 29. јул. Тог да на не ће би ти стру -
је од 9.30 до 11.30, и то у Ули ци Јан -
ка Чме ли ка (од Си ме Мар ко ви ћа до
Брат ства –је дин ства), Брат ства-је дин -
ства од бро ја 50 до бро ја 86 и од бро -
ја 53 до бро ја 109, Пе те фи ја Шан до ра
од бро ја 28 и број 31 до До бро во љач -
ке ули це, као и згра да Основ не шко -
ле „Брат ство –је дин ство”. М. Г.

„Лидл” гра ди при ступ ну
саобраћај ни цу на Котежу 1

ОВИХ ДАНА

ПО НУ ДА НА ПИ ЈА ЦА МА УГЛАВ НОМ ДО БРА

ПО ВР ЋЕ СКУ ПЉЕ, ЦЕ НЕ ВО ЋА У ПА ДУ

Лук 60–70

Краставац 100

Лубеница 25–40

Парадајз 40–80

Бабура 50–70

Паприка 80–100

Нектарине 40–60

Шљиве 40–60

Крушке 100–150

Кромпир 20–60

Купус 40
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Тре ба ло
је да то
бу де про -
с л а  в а ,
али за вр -
ши ло се
тра ге ди -
јом. Док
зва ни це
п о  с м а  -
тра ју ва -
т р о  м е т ,
И в л и н
Х а р д  -
к а с л ,
мла да и ле па кћи до ма ћи на, би ће
уби је на. На ред них осам да на она
ће уми ра ти сва ког да на у исто вре -
ме, све док Еј ден Би шоп, је дан од
го сти ју, не ре ши уби ство. Али да
би от крио уби цу, Еј ден ће мо ра ти
да про жи вља ва коб ни дан из но ва
и из но ва, сва ки пут у те лу дру гог
го ста.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта сма тра те нај ве ћим да ром. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„Нај ве ћи дар и бо гат ство у жи -
во ту ми је сед мо ро уну ча ди и њи -
хо ва гра ја у мом дво ри шту.”
063/8083...

„Нај ве ћим да ром сма трам сво ју
кре а тив ност, за хва љу ју ћи ко јој ћу
мо жда осво ји ти и књи гу.”
069/1746...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта би вам нај те -
же па ло да вам не ко от ме:

„Сла до лед из ру ке баш кад се
спре мам за пр ви гриц.” 064/0876...

„Ових да на би ми нај те же па ло
да ми не ко от ме вен ти ла тор.”
060/8211... Д. К.

Два читаоца који до 31. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пи-
тање: „Које боје је за вас бескрај?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”.

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
Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

Њена јуна-
киња Лен-
ка Михај-
ловић већ
годинама
тражи уто-
чиште у
уметности.
Из београд-
ског круга
песника и
с л и к а р а
одлази у
Париз, а
затим је
немирни дух води у Беч на изло-
жбу њеног пријатеља Павла Јова-
новића. Прослављени српски сли-
кар постаје Ленкин водич кроз глав-
ни град Аустроугарске монархије,
кроз његове палате и предграђа у
којима идеје и страсти клијају и
труле, а сецесија доживљава про-
цват и пад.

„Боја бескраја”
Ларе Ђорђевић

Се дам смр ти
Ивлин Хард касл

Два чи та о ца ко ји до 31. ју ла, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Ко ли ко че сто се де ша ва да
ни сте у пра ву?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пан че во је од у век би ло по зна то по
та лен ти ма из раз ли чи тих обла сти.
Овим ули ца ма хо да ли су ве ли ки сли -
ка ри, пи сци, му зи ча ри, а одав де су
по те кли и мно ги сјај ни ре ди те љи и
глум ци: Мирослав Жужић, Небојша
Глоговац, Милена Предић… Тре нут -
но на „да ска ма ко је жи вот зна че” глу -
ми ви ше на ших су гра ђа на. Има оних
ко ји су се већ афир ми са ли, али и до -
ста при пад ни ка мла ђе ге не ра ци је чи -
је вре ме тек до ла зи...

Од ими та ци је до сце не

Алек са Илић (27) ро ђен је у Пан че ву,
али је од ра стао у Аме ри ци. За вр шио
је глу му на Ака де ми ји умет но сти у
Но вом Са ду, у кла си Ни ки те Ми ли -
во је ви ћа. На кон за вр ше ног фа кул те -
та по чео је да ра ди као сце на ри ста,
ре ди тељ и глу мац за „Ју тјуб” ка нал
„Home of Disney Princess”, а за тим и
као глу мац у пу ту ју ћем по зо ри шту
„Eventbox” из Ује ди ње них Арап ских
Еми ра та. Добијао је глу мач ке на гра -
де за сво је пред ста ве „У ту ђим ци пе -
ла ма”, „Ба ро ни ди Ма ка ро ни” и
„Затворе ник и Ше сто пр сти”. Жи ви у
Бе о гра ду.

– Ка да сам био са свим ма ли, во лео
сам да ими ти рам љу де око се бе, свог
де ду, та ту... Ипак, ни ко ни је оче ки вао
да ћу се ба ви ти глу мом – ка же Алек са.

Он је с три на ест го ди на упи сао ма -
лу шко лу глу ме код Ива на Ра ки џи ћа,
а на кон пет го ди на пре шао је у Драм -
ски сту дио Културног центра.

– Пр ва уло га ми је би ла ре кла ма за
„Фу џи филм”, у ко јој сам глу мио са
се стром. Тре ба ло је да др жим уши
из над гла ве док се сли ка мо. Би ло је
ужа сно то пло под ре флек то ри ма, али
тре му ни сам имао – при ча Алек са.

Сма тра да је у овом по слу све ствар
при сту па.

– Во лим свој по сао и ме ни он ни је
ни кад на по ран, чак ни ка да објек тив -
но је сте. При пре ма за уло гу је сва ки
пут дру га чи ја. Лик увек мо ра да се
до бро про чи та и ана ли зи ра, да се са -
гле да са свих стра на. Не тре ба га прав -
да ти и тре ба га прав да ти. Не тре ба га
„глу ми ти”, а опет тре ба га глу ми ти –
при ча нам Алек са.

Ка же да је нај леп ше у овом по слу то
што се увек из ни че га ства ра не што. 

– У јед ној сце ни мо же се раз ме ни -
ти то ли ко емо ци ја да ти и твој парт -
нер по ста не те нај бо љи при ја те љи, љу -
бав ни ци или род – об ја шња ва он.

У Пан че ву је имао при ли ку да глу -
ми са мо не ко ли ко пу та.

– Наш град има пу но та лен то ва них
глу ма ца и баш рет ко има мо при ли ку
да се по ја ви мо на да ска ма ов де. Прете -
жно за то што тих да са ка не ма, већ глу -
ми мо у Кул тур ном цен тру и сце на тамо
је див на, али то ни је по зо ри шна сце на
и то ни је по зо ри ште – ка же Алекса.

Не ма на зад

Мла ден Ву ко вић (27), на кон Ва зду хо -
плов не ака де ми је и две го ди не сту ди -
ра ња на Ма шин ском фа кул те ту у Бе о -
гра ду, упи сао је глу му на Ака де ми ји
умет но сти у Но вом Са ду, у кла си Љубо -
сла ва Ма је ре. Тре нут но је на ма стер-
сту ди ја ма, у кла си Бо ри са Лије ше вића.

– У основ ној шко ли је јед ног да на
про шла књи га оба ве ште ња с по зи вом
да се ја ве ђа ци ко ји су за ин те ре со ва -
ни да уче ству ју у ства ра њу пред ста ве.
У пи та њу је био „Цар Бум бар и ца рев
во до но ша”, у про дук ци ји тру пе „Ма -
чак Зор ба”. То им је био дру ги про је -
кат, а пред ста ву је ре жи рао Зо ран Ча -
ли ја зва ни Чар ли. Све је ту по че ло.
Ра ди ли смо озбиљ но, од и гра ли пред -
ста ву де сет пу та, не ки су чак до би ли
на гра де на Фе сти ва лу деч јег по зо ри -
шта у Бе о гра ду – при ча нам Мла ден.

Пр ва шко ла глу ме ко ју је по ха ђао
би ла је код Ива на Ра ки џи ћа, али је
тек као сту дент ма шин ства оти шао у
Драм ски сту дио.

– Ту је све по че ло да до би ја свој об -
лик, а оно што је дре ма ло –  про бу ди -
ло се. За хва љу ју ћи ра ду с Ја сми ном
упи сао сам глу му у Но вом Са ду, у
кла си Љу бо сла ва Ма је ре. Сад већ не -
ма на зад – ка же са осме хом Мла ден.

По сао му ни је на по ран, јер га во ли.
Ка же да на кон тех нич ких
при пре ма сле де по тра га за
ли ком и ма шта ри ја.

– Ми слим да је нај леп ше
то што се, у ства ри, глу мац
игра, као де те. Мо жеш да се
на ђеш у си ту а ци ји у ко јој ра -
ни је ни си ни ка да био –  при -
ча Мла ден.

У Пан че ву је играо две деч -
је пред ста ве и го сту је с пред -
ста вом „Код шеј та на или јед -
на до бра же на”.

Тре нут но је у Ита ли ји, на
про јек ту ко ји се зо ве „Euro-
pe4Norcia”.

Те ло као сли кар ско 
плат но

Ми лош Ла за ров (33) на кон
не ко ли ко го ди на сту ди ра ња
књи жев но сти у два де сет сед мој го ди -
ни од лу чио је да упи ше глу му на Ака -
де ми ји умет но сти у Бе о гра ду, у кла си
Не бој ше Ду га ли ћа, а за вр шио је у три -
де сет пр вој, код Ми ла на Не шко ви ћа
и Ан дре ја Ше пет ков ског. Тре нут но је
као про фе сор пред ме та Глу ма и во -
кал за по слен у Ба лет ској шко ли „Лујо
Давичо” у Београду.

Та ле нат за глу му уочи ла је ње го ва
дру га ри ца Ма ја Лац ко, ко ја је као ама -
тер ре жи ра ла пр ву пред ста ву ко ју је
играо у Гим на зи ји „Урош Пре дић”:
„Ри бар и ње го ва ду ша” Оска ра Вајл да.

– Ту ма чио сам лик ри ба ра, а мо ја
дру га ри ца и са да шња ко ле ги ни ца Је -
ле на Ђул ве зан би ла је си ре на. По сле
то га сам кре нуо у Драм ски сту дио,
ко ји је ра дио у окви ру Кул тур ног
цен тра – ре као је Милош.

Он при зна је да по не кад има тре му
пре пред ста ве, по себ но ка да
су у пи та њу пре ми је ре, али
сма тра да је то са свим нор -
мал на ствар.

– Ва жно је да она бу де
кон струк тив на и да је на тем -
пи раш да ти по мог не, а не
да ти од мог не – ка же Ми -
лош.

Сма тра да овај по сао уме
да бу де те жак, али је ујед но
и пре леп. Ва жно је, ка ко ис -
ти че, да се ра ди на пра ви
на чин.

– Рад на јед ној уло зи је
ду го тра јан, зах те ван и му ко -
тр пан. Ми смо као сли ка ри,
са мо што је на ше те ло плат -
но. С дру ге стра не, по сао је
леп јер зах те ва све стра ност.
Ако не ко же ли да бу де глу -

мац, мо ра да зна мно го ства ри и да
бу де обра зо ван. По сао те те ра да мно -
го чи таш и по сма траш љу де. Мо раш
да по зна јеш књи жев ност, пси хо ло ги -
ју, исто ри ју, филм, по зо ри ште... – об -
ја шња ва Ми лош.

Он је у Пан че ву до са да
играо у пред ста ви за де цу
„Шкр ти бер бе рин”, ко ја је ра -
ђе на у ко про дук ци ји Кул тур -
ног цен тра и Ко тор ског фе -
сти ва ла за де цу. Тре нут но
игра у Бе о град ском драм -
ском по зо ри шту у пред ста -
ва ма „Кад су цве та ле ти кве”,
„Те ро ри зам”, „Зој кин стан”,
„Лет из над ку ка вич јег гне -
зда”, али и у не ко ли ко пред -
ста ва за де цу у бе о град ском
„Пан те а тру”: „Ала дин и ча -
роб на лам па”, „Ру жно па че”,
„Ца ре во но во оде ло”; по но -
сан је на пред ста ву „Ки се о -
ник”, ко ју игра са сво јом де -
вој ком, глу ми цом Со фи јом
Ми ја то вић.

Тај чи и „Евро ви зи ја” 
као оки дач

Пр ви из бор Је ле не Ђул ве зан Мил ко -
вић (34) био је про стор но пла ни ра ње
на Ге о граф ском фа кул те ту у Бе о гра -
ду. На кон че ти ри го ди не ипак упи су -
је глу му на Ака де ми ји умет но сти у
Но вом Са ду, у кла си Ни ки те Ми ли -
во је ви ћа, где је и ма сте ри ра ла, а 2016.
го ди не упи са ла је док тор ске сту ди је.
Тре нут но ра ди на Ака де ми ји умет но -
сти као ви ши струч ни са рад ник на
пред ме ту Глу ма.

– Ми слим да сам као тре ће де те
има ла сву па жњу све та и би ла ма ло
рас пу ште ни ја од сво јих се ста ра. Пр -
ва ствар ко је се се ћам у ве зи с глу мом
је сте ими ти ра ње Тај чи и „Евро ви зи -
је”! Обо жа ва ла сам је и стал но сам се

игра ла да сам ја Тај чи. На рав но да је
то би ло ур не бе сно сме шно мо јим ро -
ди те љи ма, али су ужи ва ли за јед но са
мном и до зво ља ва ли ми да мал тре ти -
рам го сте сво јим из вед ба ма. Та ко је
мо жда по че ло... – при ча нам Је ле на.

Пр ву озбиљ ни ју ама тер ску уло гу
има ла је у Гим на зи ји, ка да је у пред -
ста ви „Ри бар и ње го ва ду ша” игра ла
си ре ну.

Она је у сту дио Ја сми не Ве чан ски
оти шла с два де сет го ди на.

– Се ћам се да сам по гле да ла ње ну
пред ста ву „Мур лин Мур ло”, ко ју је
ра ди ла с по ла зни ци ма сво је шко ле.
Би ли су нео до љи ви и ја сам пла ка ла
це ло ве че по сле те пред ста ве, што
због фан та стич не игре њих та ко мла -
дих, што због то га што сам же ле ла да
и са ма осе тим ту нир ва ну на сце ни –
при ча Је ле на.

Ка же да је по сао на по ран, али и
нај леп ши на све ту.

– Пр во иш че ку јеш ан га жман, па
уло гу, па са рад ни ке, па про цес, па
но во ис ку ше ње, па се ра ду јеш оно ме
што ћеш но во са зна ти о се би и о дру -
ги ма, па иш че ку јеш пу бли ку, па но во
игра ње, па шта ће ти то но во до не ти...
и та ко уне до глед – ка же Је ле на.

У Пан че ву игра рет ко. Игра ла је у
деч јој пред ста ви „Ма чак у чи зма ма”.
Ка же да је не ве ро ват но да наш град
има то ли ко мла дих умет ни ка, а да и
да ље не по сто ји по зо ри ште. Тре нут но
игра у На род ном по зо ри шту у Бе о гра -
ду пред ста ве „Хен ри VI” и „Пут у Да -
маск”, у На род ном по зо ри шту у Зре -
ња ни ну – „Она”, у Но вом Са ду у По зо -
ри шту мла дих – „Те ро ри зам” и деч ју
пред ста ву „Чу де сни свет клов но ва”...

Ин стинкт за глу му

Али са Лац ко (31) по че ла је да се ба ви
глу мом у ше сна е стој го ди ни као члан
Драм ског сту ди ја при пан че вач ком
Кул тур ном цен тру. По сле гим на зи је
упи са ла је глу му на Ака де ми ји умет -

но сти у Но вом Са ду и ди пло ми ра ла
2012. го ди не. Пре да ва ла је глу му и
во кал у Сред њој ба лет ској шко ли „Ди -
ми три је Пар лић”.

– Та ле нат за глу му се код ме не
по ја вио ин стинк тив но, ка да сам има -
ла че ти ри го ди не. Та да си вр ло спо -
со бан да упи јаш, ко пи раш, по ве зу -
јеш све што се на ла зи око те бе. Ви -
де ла сам Ма до нин спот и по че ла сам
да је ими ти рам. Мо ја ма ма Ка ро ли -
на је, као и обич но, би ла у ку хи њи,
где нам је био и те ле ви зор, и по че ла
је да се сме је... Ка сни је сам ими ти -
ра ла ка ко хо да ју или пли ва ју сви у
по ро ди ци и то је био мој шоу; до бро
је про ла зио код пу бли ке, јер сви у
мо јој по ро ди ци то ствар но ра де спе -
ци фич но... и сме шно – при ча нам
Али са.

Ње на пр ва уло га би ла је на све то -
сав ској при ред би, а до би ла ју је јер је
би ла нај гла сни ја у раз ре ду. Шко лу Ја -
сми не Ве чан ски сма тра нај бит ни јом
за свој глу мач ки раз вој.

– Она нам је пу шта ла фил мо ве,
учи ла нас да их гле да мо, во ди ла на
пред ста ве, кон цер те и чи та ли смо ве -
ли ке пи сце. Са мо спо зна ли се у До -
сто јев ском, Че хо ву... Ка ква при ви ле -
ги ја за пет на е сто го ди шња ка! Увек ми
се до па да ло ка ко нам је скре та ла
пажњу на де та ље, на тре нут ке. Те 
две-три, или че тр де сет се кун ди не че -
га из у зет но уз бу дљи вог гра ди ло је наш
укус, бру си ло та ле нат, пе кло за нат.
Би ла је вр ло стро га и оштра и тра жи -
ла од нас да ра ди мо. Мно го! Учи ни ла
је да бу де мо па мет ни, не жни и му дри
пре ма сво јим уло га ма – каже Али са.

По сле про бе има осе ћај да је ура -
ди ла не што до бро, а по сле пред ста ве
да се де си ло не што бит но.

– Увек сам во ле ла да играм ба бе...
У том те лу се на ла зи про жи вље но вре -
ме, сва ка ре пе ти ци ја по кре та је вр ло
уз бу дљив ожи љак. За то ка да не мо гу
да на ђем ка рак тер у те лу, че сто не
знам шта ми је го вор на рад ња – ка же
Али са.

У свом гра ду не глу ми ско ро уопште.
– Сма трам др ским и иг но рант ским

то што Пан че во има ком пле тан по зо -
ри шни ан самбл, као и ком плет ну
филм ску еки пу, а ни ка кво ула га ње и
пре по зна ва ње по тен ци ја ла не до би ја -
мо од гра да. Има мо згра ду, има мо
сце ну, опре му, то ли ко не за по сле них
мо јих ко ле га су гра ђа на... Си гур на сам
да има мо и пу бли ку, са мо она тре ба
да се не гу је – ис ти че Али са.

Мир ја на Ма рић

МЛА ДИ ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ ГЛУ МОМ

ПО КЛО НИ СЕ И ПОЧ НИ

Алекса Илић

Алиса Лацко

Јелена Ђулвезан

Милош Лазаров

Младен Вуковић
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ЗА ВР ШЕ НА ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НА РА ДИ О НИ ЦА НА ЧАР ДА КУ

Два кон цер та за љу би те ље там бу ре
Кон цер ти ма одр жа ним у су бо -
ту, 20. ју ла, у Мра мор ку и у не -
де љу, 21. ју ла, у На род ној ба -
шти у Пан че ву зва нич но је за -
вр шен тре ћи скуп мла дих там -
бу ра ша ко ји је тра јао од 15. до
21. ју ла на Чар да ку.

Два де сет дво је му зи ча ра ко ји
су до шли из Ма ке до ни је, Бо сне

и Хер це го ви не, Цр не Го ре и Ср -
би је ра ди ло је са ис так ну тим
пре да ва чи ма. Ове го ди не то су
би ли проф. Зо ран Јо ва но вић из
Оси је ка, проф. Зо ран Му лић с
Но во сад ског уни вер зи те та, Ду -
ши ца Ше во из Му зич ке шко ле
„Пе тар Ко њо вић” из Бе че ја, као
и проф. Бу ди мир Сто ја но вић,

пред сед ник Там бу ра шког цен -
тра „Там бу ра то ри јум”.

– Сва ки пре да вач има свој
ме тод ра да и дру га чи ју кон -
цеп ци ју, ко ја се раз ли ку је од
оно га што де ца уче од сво јих
про фе со ра у шко ли. Они су
има ли при ли ку да се опре де ле
за не ки од три сег мен та: со ли -

стич ки, ка мер ни или ор ке стар -
ски, и баш кроз ра зно ли кост
пре да ва ча сте кли ве ли ко ис ку -
ство – ре као је Сто ја но вић.

Он је до дао да се пре ма ре -
ак ци ја ма де це мо же за кљу чи -
ти да су оду ше вље ни сте че ним
зна њи ма, јер већ на ја вљу ју до -
ла зак и сле де ће го ди не.

Ми ли ца Ја рић, 

дипл. еко но ми ста

СЕ РИ ЈА: Шар мант ни ђа во до -
ла зи на од мор на зе мљу, јер
му је у па клу по ста ло до сад -
но. За ба ву, по сао, љу бав и про -
бле ме про на ла зи на зе мљи,
ко ју не же ли да на пу сти. Лу -
ци фер Мор нинг стар има спо -
соб ност да на ве де љу де да ка -
жу све оно че га се пла ше и
шта кри ју. Клои, с ко јом ра ди
у оде ље њу за уби ства, је ди на
одо ле ва ње го вом шар му, али
с вре ме ном се ра ђа љу бав.
Бор ба с де мо ни ма из па кла,
хва та ње уби ца, ра ђа ње емо -
ци ја не свој стве них ђа во лу, за -
чи ње но ко мич ним сце на ма,
чи ни да се ри ја „Лу ци фер” бу -
де пра ви из бор за опу шта ње.
КЊИ ГА „Сен ка ве тра” Кар ло -
са Ру и са Са фо на дав но је про -
чи та на, али ни ка да ни је за бо -
ра вље на. Књи га ма ми су зе и
осме хе, кроз ми стич ну но ту
ко ја је про жи ма. Да ни јел је
син тр гов ца ан ти квар ним књи -
га ма и он у њи ма про на ла зи
уте ху на кон мај чи не смр ти.
Па жњу му при вла чи јед на
књи га, али и са зна ње да има
њен по след њи при ме рак. Не -
ко уни шта ва сва ки при ме рак
књи ге ко ју је тај пи сац на пи -
сао и увла чи га све ду бље у

ми сте ри ју на стан ка и не стан -
ка књи га. Са фон је та ко мај -
стор ски пи сао да има те ути -
сак да сте и ви део при че, да
за јед но с Да ни је лом ту ма ра -
те ули ца ма Бар се ло не, скри -
ве ним ход ни ци ма, у же љи да
ре ши те ми сте ри ју.
ФИЛМ: Мој из бор је „The
Physician” („Ис це ли тељ”,
2013). Још као де чак, Ро берт
је знао да ће кре ну ти пу тем
ме ди ци не. Зна ње ко је је до -
би јао за ње га ни је би ло до -
вољ но, па је кре нуо пут Пер -
си је да учи од по зна тог је -
вреј ског ис це ли те ља. Иа ко је
знао да та мо хри шћа ни ни су
баш до бро до шли, учи о је -
вреј ској кул ту ри и пре тва ра
се да је Је вреј. У Пер си ји сти -
че зна ње, али на и ла зи и на
про бле ме. Дир љи ва исто риј -
ска дра ма, ко ја вас не ће оста -
ви ти рав но ду шним.

Сен ка ве тра

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

У Град ској би бли о те ци у по не -
де љак, 29. ју ла, од 19 са ти, би -
ће одр жа на про мо ци ја књи ге
по е зи је „За јед нич ка со ба”, у ко -
јој се на ла зе пе сме на ше су -
гра ђан ке Ми ло са ве Па вло вић
и две ју пе сни ки ња из Изра е ла:
Ри ки Да скал и Ди не Ка тан Бен
Ци јон. Из да вач је Је вреј ска оп -
шти на Пан че во.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је до шло
до са рад ње са ау тор ка ма из
Изра е ла?

МИ ЛО СА ВА ПА ВЛО ВИЋ:
Упо зна ла сам пе сни ки њу Ри ки
Да скал 2017. го ди не на књи -
жев ном фе сти ва лу „Ditet e Nai-
mit” у Те то ву и од мах су ми се
до па ле ње не пе сме. Ко ли ко је
мо гу ће у тим усло ви ма, зближи -
ле смо се и ја сам јој по кло ни ла
сво ју књи гу „Игра”, иа ко сам
зна ла да не чи та срп ски. Про -
сто, био је то спон та ни гест. Она
ми је та да за хва ли ла и ре кла да
има при ја те љи цу у Изра е лу ко -
ја го во ри срп ски и да ће јој по -
ка за ти књи гу. По сле ме сец да -
на по сла ла ми је имејл у ко јем
пи ше да су се ње ној при ја те љи -
ци до па ле мо је пе сме, да је пре -
ве ла де сет и да ми их ша ље.
Ина че, пи ше у меј лу, „она је
пре ве ла до ста ва ших књи жевни -
ка на хе бреј ски, зо ве се Ди на
Ка тан Бен Ци јон, по гле дај на
ин тер не ту”. Ка да сам по гле да -
ла, мом из не на ђе њу и ра до сти
ни је би ло кра ја! Ди на је пре ве -
ла Ан дри ћа, Па ви ћа, Цр њан -
ског, По пу, Ла ли ћа, Ку јић ку. Ви -
ше стру ко је на гра ђи ва на. Упути -
ла сам јој имејл за хвал но сти и
та ко је по че ло на ше вир ту ел но
при ја тељ ство. Он да сам про шле
го ди не би ла по зва на на књи -
жев ни фе сти вал „Orpheus” у
Плов ди ву у Бу гар ској, на ко јем
је го шћа би ла и Ри ки Даскал.
Наш по нов ни су срет је овог пу -
та био ин тим ни ји и ро ди ла се
иде ја о за јед нич кој и дво је зич -
ној књи зи. Ина че, ис ку ство
креира ња књи ге на то ли кој уда -
ље но сти, на два је зи ка и пи сма,
са свим је нео бич но и дра го цено.

l Ко ја нит по ве зу је ва ше три
по е ти ке?

– Ова књи га је ма ли из бор
из на шег ства ра ла штва, али
пред ста вља при сто јан увид у
до са да шњи рад. Чи та о ци ће
мо ћи да ви де да им се пред -
ста вља ју три при лич но раз ли -
чи та пе снич ка гла са, и са ста -
но ви шта те ма и у по гле ду пе -
снич ког по ступ ка. У ства ри, ову
књи гу не обе ле жа ва ју слич не
по е ти ке, већ онај рет ки тре ну -
так ка да вам при ја тељ ство по -
да ри раз у ме ва ње, љу бав и по -
тре бу да ство ри те не што за јед -
нич ко. Та да се ро ди не што но -
во, на дам се вред но за чи та о це
и ов де и у Изра е лу.

l Ко ли ко је за вас зна чај но
то што ће се ва ше пе сме чи та -
ти и на хе бреј ском?

– За хва љу ју ћи Ди ни и ње -
ним пре во ди ма ме ни су про -
шле го ди не пе сме об ја вље не у

углед ном књи жев ном ча со пи -
су у Изра е лу, ко ји се зо ве „Iton
77”. Ка сни је су из ње га пре у зе -
те пе сме у два на вра та за кул -
тур ни до да так „Galerya”
днев них но ви на
„Haaretz”. За
сва ког пи сца је
сва ка ко ве ли -
ка част ка да му
се сти хо ви на -
ђу пре ве де ни
спон та но у јед -
ним од чи та ни -
јих днев них но -
ви на пред ши -
ро ком пу бли ком
о ко јој мо жда ра -
ни је ни је ни са -
њао. Ме ни је по -
себ но дра го што
су ми пе сме пре ве де не и
на хе бреј ски је зик, ко ји иза се -
бе има пре ко три ми ле ни ју ма
тра ди ци је пи са ња у сти ху, јер

ме од у век фа сци ни ра њи хо во
пи смо, са свим његовим спе -
ци фич но сти ма.

l О че му ће се све го во ри ти
на про мо ци ји?

– Пла ни ра но је да го во ри мо
пре све га о овој књи зи. О то ме
ко ли ко умет ност, у овом слу -
ча ју књи жев ност, до при но си
збли жа ва њу кул ту ра и на ро да.
Ко ли ко љу ди има ју по тре бу за
збли жа ва њем и упо зна ва њем
и ко ли ко је то оства ри во ка да
се љу ди оку пе и же ле да ре а -
ли зу ју не што. Раз го ва ра ће мо
о пре во ђе њу и ње го вом зна ча -
ју за ква ли те тан до жи вљај
умет нич ког де ла. На про мо -
ци ји ће нам се при дру жи ти и
Ду ши ца Сто ја но вић Чво рић,
ко ја је пре ве ла на срп ски пе -
сме Ри ки Да скал. Пред ви ђе но
је да се по се ти о ци ма обра ти и
пред став ник Је вреј ске оп шти -
не Пан че во, ко ја је из да вач
књи ге, по про јек ту ко ји је по -
др жао Са вез је вреј ских оп шти -
на Ср би је. При ча ће мо о све -
му, од го ва ра ће мо на пи та ња
из пу бли ке, али сва ка ко нај -
ви ше ће би ти по е зи је. Има мо
на ја ву да ће нам Ње на ек се -
лен ци ја ам ба са дор ка Изра е ла
у Ср би ји Ало на Фи шер Кам
до ћи на про мо ци ју књи ге у
Пан че ву.

l На че му тре нут -
но ра ди те и ка кви

су вам пла но ви
за на ред ни пе -
ри од?

– Ме ни је не -
дав но „Чи го ја
штам па” об ја ви -
ла но ву књи гу
по е зи је, под на -
сло вом „Тач ка ло -
мље ња”. За чи та -
о це у Пан че ву и
Бе о гра ду до ступ на
је у књи жа ра ма.
Пла ни рам да на је -
сен ор га ни зу јем про -
мо ци је. У ме ђу вре -

ме ну ће би ти и не ких
јав них чи та ња, при ка за но ве
књи ге.

Културни телекс
Му зи ка
Пе так, 26. јул, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт Деј вид
Бо у ви три бјут бен да „The Gift”.

Су бо та, 27. јул, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт са ста -
ва „Би гру и Па ја Кра так”.

Те мат ски про грам
Че твр так, 25. јул, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја
књи ге „Тај на ду ше” Алек сан дра Ма ри ћа. 

По не де љак, 29. јул, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја
књи ге по е зи је „За јед нич ка со ба” пе сни ки ња Ри ки Да скал, Ди -
не Ка тан Бен Ци јон из Изра е ла и Ми ло са ве Па вло вић из Пан -
че ва, ко ја је об ја вље на на срп ском и хе бреј ском је зи ку, а чи ји
је из да вач Је вреј ска оп шти на Пан че во.

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈСКИМ ПРОСТОРИМА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Пријављивање до краја августа
Кул тур ни цен тар Пан че ва об -
ја вио је кон курс за из ла га ње
ра до ва у га ле риј ским про сто -
ри ма те ин сти ту ци је за 2020.
го ди ну. Умет ни ци ће има ти
при ли ку да до 30. ав гу ста при -
ја ве сво је ау тор ске, са мо стал -
не и груп не из ло жбе, али и
мул ти ме ди јал не про јек те и
про гра ме.

Пред ност има ју ино ва тив ни
про јек ти ко ји до са да ни су ре -
а ли зо ва ни у овим га ле риј ским
про сто ри ма. Кул тур ни цен тар
мо ли умет ни ке ко ји су из ла га -
ли у њи хо вим про сто ри ма у
пе ри о ду кра ћем од пет го ди на
да се не ја вља ју на кон курс.
По жељ но је да се про је кат ко -
јим се кон ку ри ше не из ла же у
дру гим га ле риј ским про сто ри -
ма те ку ће го ди не.

Га ле ри ја обез бе ђу је про стор
(Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа или фо а је Кул -
тур ног цен тра); за тим струч ну
по моћ у по став ци; пи-ар ак -
тив но сти; тех нич ку опре му
(два де сет по ста ме на та, две ТВ

пла зме, два про јек то ра); ка та -
лог и пла ка те.

За кон курс је нео п ход но под -
не ти кон цепт умет нич ког про -
јек та и тех нич ки опис (ди мен -
зи је ра до ва, ма те ри јал, тех нич -
ки, ма те ри јал ни и људ ски ре -
сур си), до две хи ља де ка рак те -
ра, ку ца но у „Word-у”. За тим,
ви зу ел ну до ку мен та ци ју, до де -
сет ре про дук ци ја ра до ва ко ји
се пред ла жу за из ло жбу с на -
зна че ним ди мен зи ја ма, тех ни -
ком и го ди ном на ста ја ња (ма -
те ри јал мо же би ти на фо то гра -
фи ја ма или на CD-у, у JPG фор -
ма ту, ре зо лу ци ја 300dpi). До -
ку мен та ци ју сла ти пре ко „We-
transfer-a”. Оба ве зно по сла ти
и рад ну би о гра фи ју и кон так те
(адре са, те ле фон и имејл), до
две хи ља де ка рак те ра.

Умет ни ци се оба ве зу ју да ће
ре а ли зо ва ти про јек те ко ји су
при хва ће ни на кон кур су. Уко -
ли ко ау то ри знат но про ме не
одо бре ни про је кат, га ле ри ја за -
др жа ва пра во да не при хва ти
из ме не. Ау то ри су ду жни да
нај ка сни је не де љу да на по

завршет ку из ла гач ког тер ми на
по диг ну сво је ра до ве из про -
сто ра га ле ри је.

Кон курс ну до ку мен та ци ју с
на зна ком „За кон курс” оба ве -
зно до ста ви те на имејл panart-
@panet.rs или по штом на адре -
су Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти Пан че во, Вој во де Жи во ји -
на Ми ши ћа 1, 26000 Пан че во.

Кон курс на до ку мен та ци ја се
не вра ћа. Про јек те раз ма тра
Умет нич ки са вет Га ле ри је са -
вре ме не умет но сти Пан че во и
да је пред ло ге по про сто ри ма.
Са вет има пра во да од ре ђе ни
број тер ми на да умет ни ци ма
по по зи ву. О ре зул та ти ма
конкур са умет ни ци ће би ти
обавеште ни.

НО ВА КЊИ ГА НА ШЕ СУ ГРА ЂАН КЕ

Иза шао „Дар-мар”
Но ви нар ка и спи са те љи ца
Дра га на Мла де но вић не дав -
но је об ја ви ла но ву књи гу за
де цу, под на сло вом „Дар-мар”.

Овом де лу прет хо ди књи -
га „Уље зи”, ко ја је пред ста -
вље на пре три го ди не. Су -
шти на ове но ве, за ни мљи ве
књи ге је сте да де ца па жљи -
во чи та ју и усред сре де се на
пе сме, по што се од њих
очеку је да про на ла зе уље зе
и од го ва ра ју на раз ли чи та
пи та ња.

– „Дар-мар” зах те ва па жљи -
во чи та ње, јер онај ко чи та
на па мет мо же би ти пре ва рен.
С дру ге стра не, па жљи во чи -
та ње во ди бо љем раз у ме ва њу
тек ста и, след стве но, све та.
Олак ша ва ју ћа окол ност за чи -
та о ца је сте то да се иде ја усред -
сре ђе ног чи та ња ов де спро во -
ди кроз при лич но пит ку и раз -
и гра ну фор му, да се је дан вр -
ло озби љан и зах те ван про цес
за пра во од ви ја кроз игру – ре -
кла је Дра га на Мла де но вић.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МИ ЛО СА ВА ПА ВЛО ВИЋ, ПЕ СНИ КИ ЊА

ТРИ СТАНАРКЕ „ЗА ЈЕД НИЧ КЕ СО БЕ”

Милосава Павловић
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НАШ ГОСТ: ДО БРИ ЛА ЈО ВА НО ВИЋ, ДИ ПЛО МИ РА НИ ДЕ ФЕК ТО ЛОГ

УВЕК НОВО, УВЕК ПРОТИВ ПРЕДРАСУДА
До бри ла Јо ва но вић (67) ро ђе -
на је у Ко сов ској Ми тро ви ци.
На кон за вр ше не Ме ди цин ске
шко ле у род ном гра ду упи са ла
је сту ди је на тек осно ва ном
Де фек то ло шком фа кул те ту у
Бе о гра ду. Ње на ди пло ма из -
да та је на том фа кул те ту под
ред ним бро јем 2. Због свог су -
пру га, ко ји је био вој но ли це,
од се ли ла се у Пу лу и та мо на -
ста ви ла да ра ди у стру ци. Рат -
не окол но сти су их опет на ве -
ле да се вра те у Ср би ју и на -
ста ве жи вот у на шем гра ду. По
до ла ску је по че ла да ра ди у
шко ли „Ма ра Ман дић” и јед -
на је од за слу жних за осни ва -
ње Днев ног бо рав ка „Не вен”.
Ау тор ка је еми си је на Ра дио
Пан че ву „И ми смо ту”, ко ја се
ба ви мар ги на ли зо ва ним гру -
па ма већ два де сет го ди на. Ра -
ди као ге шталт пси хо те ра пе ут
и ли цен ци ра ни је еду ка тор за
хи по те ра пи ју.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ско ро три де сет
го ди на жи ви те и ра ди те у Пан -
че ву, али за пра во до ла зи те из
Ко сов ске Ми тро ви це?

ДО БРИ ЛА ЈО ВА НО ВИЋ: Од -
ра сла сам у јед ној рад нич кој,
па три јар хал ној по ро ди ци у Ко -
сов ској Ми тро ви ци. Она је вр -
ло слич на Пан че ву, то је ин ду -
стриј ски град у ком је ра ди ло
око два де сет пет хи ља да љу ди
из свих кра је ва он да шње Ју го -
сла ви је, а би ло је и стра на ца,
ин же ње ра за по сле них у фа бри -
ци. Има ла сам при ли ку као де -
те да се упо знам с ра зним кул -
ту ра ма. Иа ко је При шти на би -
ла глав ни град Ко со ва, Ми тро -
ви ца је би ла кул тур ни цен тар.
Та мо сам би ла на  џез фе сти -
ва лу ко ји и дан-да нас по сто ји.
Има пу но та квих до га ђа ња ко -
ја су ми оста ла у се ћа њу још од
де тињ ства, а на ко ја ме под се -
ћа ју зби ва ња у Пан че ву, гра ду
у ком жи вим по след њих три -
де сет го ди на.

l Ка ко сте се од лу чи ли за
сту ди је де фек то ло ги је?

– Би ла сам од ли чан ђак и
ка да сам са оп шти ла сво јим ро -
ди те љи ма шта же лим да сту -
ди рам, они су оста ли за па ње -
ни, ни су ни зна ли шта то тач -
но зна чи. Њи хо ва же ља је би -
ла ме ди ци на, али сле ди ла сам
се бе, хте ла сам не што но во.

l Фа кул тет је тек био осно -
ван, да ли сте има ли пред ста ву
о че му се тач но ра ди?

– Као ма ла сам сва ко ле то
про во ди ла код ба ке и де ке у
се лу Бањ ска. Та мо сам се ку -
па ла у не ве ро ват но би строј ре -
ци и би ло ми је ве о ма ле по.
Јед ном су ро ди те љи упла ти ли
ле то ва ње са шко лом, а ја по -
бе гла у Бањ ску код ба ке и де -
ке. У том се лу је жи ве ла по ро -
ди ца с дво је де це при бли жно
мо јих го ди на, с ко ји ма ни ко
ни је хтео да се игра. Ни су ишли
у шко лу, већ су чу ва ли сто ку.
Та да ни сам зна ла о че му се
ра ди, али са да знам – би ли су
мен тал но ре тар ди ра ни. Те шко
су го во ри ли и дру га де ца ни су
мо гла да их раз у ме ју. Ми слим
да су их се за то бо ја ла, бе жа ла
су од њих. Са мо сам се ја дру -
жи ла с њи ма и то им је пу но
зна чи ло. Ба ка ми је при ча ла
да су свра ћа ли да пи та ју да ли
ћу по но во до ћи кад сам би ла
у гра ду... Да ли је то ути ца ло
на ода бир мо је про фе си је, не
знам, али је са свим си гур но
ути ца ло да раз у мем љу де и
њи хо ве по тре бе. То је био не -
ки по че так, а ка сни је од ра ста -
ње у тој мул ти кул ту рал ној и
мул ти ет нич кој сре ди ни на -
терало ме је да кре нем овим
путем.

l Шта сте кон крет но сту -
дира ли?

– Би ла сам на два сме ра:
мен тал на ре тар да ци ја и те ле -
сна ин ва лид ност. То је би ло
не што са свим но во код нас.
По сто јао је фа кул тет у За гре -
бу, али је ја ко ма ло љу ди то

за вр ша ва ло. Ми смо пр ва ге -
не ра ци ја и тај су срет са свим
ин сти ту ци ја ма ко је су збри -
ња ва ле те љу де и с њи хо вим
по ро ди ца ма пред ста вља ли су
пот пу ну но ви ну. И за њих и за
нас.

l Ка да сте по че ли да ра ди те?
– Не где пред крај сту ди ја

осно ван је За вод за це ре брал -
ну па ра ли зу у Бе о гра ду и ни је
би ло струч ног ка дра, па сам и
пре за вр шет ка сту ди ја по че ла
да ра дим. Кад сам ди пло ми ра -
ла, ми сли ла сам да сам на фа -
кул те ту све на у чи ла, али сам
бр зо схва ти ла да је уче ње та да
тек по че ло и да тра је и дан-да -
нас.

l Ка ко је би ло ра ди ти у та -
квој уста но ви?

– Вла да ла су при лич но кру -
та пра ви ла, а све је би ло но во,
ни је по сто ја ло не чи је ис ку ство
на ко је бих мо гла да се на до -
ве жем. Ма ло се зна ло о све му

то ме. Се ћам се не га тив не ре -
ак ци је на чел ни це оде ље ња, ко -
ја је би ла не у ро лог и вр хун ски
струч њак из те обла сти, кад
сам јој пред ло жи ла да де цу из
За во да во ди мо у Зо о ло шки врт!
Ја ко је те шко би ло раз би ти
пред ра су де. За тим смо с том
де цом сла ви ли Но ву го ди ну,
29. но вем бар, Пр ви мај и све
оста ле пра зни ке. Њи ма се, на -
рав но, то до па да ло. Би ли смо
при лич но мо дер ни за то вре -
ме. Зва ли смо и глум це, че сто
нам се ода зи вао Дра ган
Николић...

Та кви су би ли мо ји по че ци,
увек сам би ла на та квим ме -
сти ма где се ра ди ло без прет -
ход них ис ку ста ва. Нај те же је
би ло укло ни ти пред ра су де. А
кад оне не ста ну, он да про бле -
ма не ма.

l Ко ли ко сте ра ди ли у За -
во ду?

– У Бе о гра ду сам упо зна ла
свог су пру га, ко ји је ра дио у
Гар ди ЈНА. Он је до био пре -
ме штај на Бри о не, јер је та да -
шњи пред сед ник др жа ве оти -
шао из Бе о гра да. Пре ба чен је
у Пу лу, а ја сам оста ла још не -
ко вре ме у Бе о гра ду. Го ди не
1979. до не ла сам од лу ку да се
и ја пре се лим та мо. До би ла
сам по сао у Цен тру за хен ди -
ке пи ра ну де цу, ко ји је об у хва -
тао це лу Ис тру. Мо рам да ка -
жем да су они у тој обла сти
ко јом сам се ја ба ви ла би ли
три сте пе ни ка из над нас. Та -
мо сам по ста ла и мај ка. У Пу -
ли смо би ли до 1991. го ди не,
ка да је по чео рат. За Ис тру ме
ве жу ја ко ле пе успо ме не до
по чет ка ра та. Ис трија ни су вр -
ло вре дан, ми ран и по штен на -
род. Раз ло зи за пре се ље ње су

би ли за ни ма ње мо га му жа и
рас пад Ју го сла ви је. Су пруг је
до био пре ме штај у Вој ну по -
шту 5000 у Пан че ву, а ја сам
на кон два ме се ца до шла са си -
ном у овај град, где ни ко га ни -
смо по зна ва ли.

l Ка ко је би ло ка да сте до -
шли ова мо?

– Мо је пр во за по сле ње би ло
је у шко ли „Ма ра Ман дић”.
По кри ва ла сам ис ту ре на оде -
ље ња у Ка ча ре ву и Ја бу ци и
та ко сам по че ла да упо зна јем
Ба нат, љу де и оби ча је. Мој син
је кре нуо у вр тић, јер је имао
пет и по го ди на ка да смо се
до се ли ли. То су би ле го ди не
санк ци ја, бе де и си ро ти ње. Су -
пруг ми је из не на да пре ми нуо
1995. го ди не. Био је про фе си -
о нал ни вој ник, по ре клом из
Ба ње Ко ви ља че, ве ро вао је у
Вој ску и у др жа ву. Са ове дис -
тан це ми слим да је он уми рао
ка ко је др жа ва уми ра ла.

Настави ла сам жи вот са ма са
сво јим де те том.

l Ра ди ли сте све вре ме у
шко ли?

– Ру ко вод ство шко ле ми је
2001. по ну ди ло да отво рим
Днев ни цен тар „Не вен”. Има -
ла сам ис ку ство из Хр ват ске у
обла сти со ци јал не за шти те и
уз по моћ ло кал не са мо у пра ве,
та да шњег већ ни ка и гра до на -
чел ни ка ми смо ме ђу пр ви ма
у Вој во ди ни отво ри ли Цен тар
за де цу и мла де с по те шко ћа -
ма у раз во ју. По но сна сам и
за хвал на овом гра ду и гра ђа -
ни ма ко ји су по мо гли да то за -
жи ви. На по чет ку нас је би ло
че ти ри и има ли смо је да на е -
сто ро де це, а да нас је то уста -
но ва с ве ли ким ис ку ством и
угле дом, јед на од бо љих у Вој -
во ди ни. Има око ше зде сет ко -
ри сни ка. Ја сам ту оста ла до
пен зи је...

l Да ли се број де це с по те -
шко ћа ма по ве ћао или су по -
ста ла ви дљи ви ја?

– Са да су ви дљи ви ја. Пи о -
нир сам у свом по слу и се ћам
се  да су, ка да смо по чи ња ли,
де ца углав ном би ла по ку ћа -
ма. Од њих су бе жа ле ком ши је
и по ро дич ни при ја те љи, а они
су се по вла чи ли у се бе. Да нас
то ви ше ни је слу чај. Ми слим
да су гра ђа ни Пан че ва пу но до -
при не ли да та ква де ца бу ду ви -
дљи ва. У дру гим сре ди на ма то
ни је баш та ко.

l У то вре ме сте по че ли да
во ди те и еми си ју на ра ди ју?

– Офе ли ја Бац ко вић, ко ја је
би ла на че лу РТВ Пан че ва, ре -
кла ми је 2000. го ди не да би
тре ба ло да ра дим еми си ју о
де ци с по себ ним по тре ба ма.
То се та ко зва ло та да. Ме ни је

то би ло са свим стра но и има -
ла сам ве ли ку тре му пр ви пут.
Ме ђу тим, по че ла сам да при -
чам о оно ме чи ме се ба вим и
то је би ло то... За по сле ни су
ми по мо гли да на пра вим пр ву
еми си ју, а ја сам јој да ла име
„И ми смо ту”... И, ево, она ће
кра јем де цем бра ући у два де -
се ту го ди ну по сто ја ња. Еми -
тује се сва ке сре де од 18 до 19
са ти.

l Ко ли ко је ова еми си ја про -
ме ни ла свест гра ђа на?

– Мно го су нам по мо гле ор -
га ни за ци је ко је се ба ве овом
про бле ма ти ком. За јед нич ки
смо ути ца ли на про ме не у на -
шем гра ду. Еми си ја је но си лац
мно гих ху ма ни тар них ак -
тивности.

l С об зи ром на то да углав -
ном ра ди те с љу ди ма и де цом
ко ји се бо ре са из ве сним по те -
шко ћа ма, ка ко успе ва те да за -
шти ти те се бе?

– Ми на фа кул те ту учи мо
ме ха ни зме од бра не. Мо ра те да
одво ји те про фе си ју од лич ног
жи во та, али ипак сте на кра ју
чо век и гле да те да ура ди те све
што мо же те. Ја сам 2001. го -
ди не схва ти ла да ми фор мал -
но обра зо ва ње не да је мо гућ -
но сти да ра дим по сао ка ко же -
лим, јер сам иза шла из сфе ре
обра зо ва ња и ушла у со ци јал -
ну за шти ту. Би ла сам у ди рект -
ном кон так ту са они ма чи ји је
про цес шко ло ва ња за вр шен, а
тре ба ло им је по ну ди ти не што
но во. Упи са ла сам ге шталт пси -
хо те ра пи ју и то ми је мно го
по мо гло у ра ду и жи во ту. С
дру ге стра не, по ма жу ми пу то -
ва ња на ко ја че сто и ра до од -
ла зим. Нај те же је у жи во ту по -
сти ћи рав но те жу и са вла да ти
се бе у оче ки ва њи ма, би ти све -
стан сво јих мо гућ но сти и где
жи виш.

l Ве о ма ва жан сег мент у ва -
шем жи во ту је по кре та ње хи -
по те ра пи је у на шем гра ду, а
ка сни је и акре ди та ци ја овог
про гра ма.

– Пре ско ро пет на ест го ди -
на не ко ли ко нас ко ји смо ра -
ди ли у днев ном цен тру и гру -
па ен ту зи ја ста из Ко њич ког
клу ба „Кре мен” од лу чи ли смо
да уне се мо но ви не у жи вот де -
це из цен тра, па смо про ба ли
те ра пи је с ко њи ма. У по чет ку
ни смо пу но зна ли о то ме. С
вре ме ном смо учи ли, а у то ме
нам је на по чет ку по мо гао Хр -
ват ски са вез за те ра пиј ско ја -
ха ње. Пр во смо по че ли да ра -
ди мо с де цом из на шег гра да,
а уз ве ли ку ме диј ску па жњу
по че ли су да до ла зе љу ди и из
ре ги о на. Ми за то ни смо има -
ли ка па ци те те. До ла зи ло је
пу но љу ди, па је чак био оне -
мо гу ћен нор ма лан рад ко њич -
ког клу ба.... Да нас смо акре -
ди то ва ни за обу ке ко је ра ди -
мо по це лој Ср би ји. Те ра пи је
су на ме ње не не са мо де ци већ
и од ра сли ма ра зних па то ло -
ги ја – пси хи ја три ја, те ле сни
ин ва ли ди те ти, мен тал ни по -
ре ме ћа ји, по те шко ће у раз во -
ју код де це... Спе ци фич но је
то да се ко ри сте по кре ти ко -
ња у ре ха би ли та ци ји. Коњ хо -
да у три ди мен зи је, на пред-
на зад, ле во-де сно, го ре-до ле
и све то у јед ној се кун ди. Не
по сто ји ни ка ква ма ши на на
овом све ту ко ја то мо же да
про ду ку је. Бит на је и те ле сна
то пло та жи во ти ње. Све се ра -
ди у кон тро ли са ним усло ви -
ма и сва ка те ра пи ја је ин ди -
ви ду ал на.

l На шта сте нај ви ше по -
носни?

– По но сна сам што сам ма -
ма, за тим што сам у сво јој стру -
ци де ло ва ла на свим фрон то -
ви ма. По но сна сам на при ја -
те ље. За до вољ на сам со бом и
на то сам и по но сна. Та ко ђе, и
на то што мо гу се би ко нач но
да при у штим пу то ва ња ко ја
же лим.

Мир ја на Ма рић

Ме ђу Пан чев ци ма је ма ло оних
ко ји зна ју да је наш град још у
17. ве ку имао пр ву апо те ку!
Апо те ка ри су кроз исто ри ју у
на шем гра ду увек би ли це ње -
ни и углед ни љу ди, од ко јих су
бо ле сни оче ки ва ли по моћ, што
мо же да се ви ди на огла си ма
об ја вљи ва ним још од нај ста -
ри јих бро је ва „Пан чев ца”.

Пр ва апо те ка у Пан че ву
отво ре на је да ле ке 1792. го -
ди не, за слу гом Нем ца Јо ха на
Ве ниг хо фе ра. Зва ла се „Код
цр ног ор ла”, на ла зи ла се на
углу да на шњих ули ца Мак -
си ма Гор ког и Вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка, а ви ше од че -
тр де сет го ди на би ла је је ди на
у Пан че ву. Још је дан Не мац,
Вил хелм Хер ман фон Граф,

до био је 1834. го ди не до зво -
лу пан че вач ког Ма ги стра та
да отво ри апо те ку на Ве ли кој
пи ја ци, што је и учи нио и на -
звао је „Код спа си те ља”. До
1934. го ди не Пан че во је има -
ло већ се дам апо те ка. Ме ђу
њи ма је би ла и она ко ја се
на ла зи ла у глав ној ули ци.
Отво рио ју је апо те кар Три -
шлер, а две го ди не ка сни је
ње го ва удо ви ца ју је про да ла
дру гом вла снику.

По сле Дру гог свет ског ра -
та, 1949. го ди не, пар ти зан ска
власт је све апо те ке од у зе ла
од њи хо вих вла сни ка и на ци -
о на ли зо ва ла. Исте го ди не оне
су по ве за не у је дин стве ну уста -
но ву, ко ја се нај пре зва ла Цен -
трал на апо те ка Пан че во, а од

1962. го ди не Апо те кар ска
уста но ва. Од 1997. го ди не по -
че ла је да по слу је под име -
ном Апо те ка Пан че во и све
до ли кви да ци је има ла је раз -
гра на ту мре жу апо те ка не са -
мо у Пан че ву већ у це лом ју -
жном Ба на ту.

Све до по ја ве при ват них
апо те ка је ди на је снаб де ва ла
све ста нов ни ке Ју жно ба нат -
ског окру га ле ко ви ма и ме -
ди цин ским ма те ри ја лом. Зна -
чај Апо те ке Пан че во био је
још ве ћи ка да се узме у об зир

да је че сто пре у зи ма ла на се -
бе оба ве зу по мо ћи жи вот но
угро же ним па ци јен ти ма. То
је че сто под ра зу ме ва ло на -
бав ку ци то ста ти ка, ин су лин -
ских пум пи и дру гих ску пих
и рет ких ле ко ва ко ји су се на -
ба вља ли тек по сле сло же них
про це ду ра.

Сва ка од град ских апо те ка
ко је су ра ди ле у ње ном са ста -
ву пле ни ла је па жњу ле пим
ен те ри је ри ма, чи сто ћом, при -
јат ним ми ри си ма, сто ти на ма
бес пре кор но сло же них ша ре -
них ку ти ја с ле ко ви ма и љу -
ба зним апо те кар ка ма об у че -
ним у бес пре ко р но ис пе гла -
не бе ле ман ти ле, ко је су зна -
ле од го вор на сва ко пи та ње
ку па ца.

Би ло је до вољ но да их пи -
та те шта је нај бо ље за ка шаљ,
или ка ко да нај бр же ски не те
де те ту тем пе ра ту ру, и вр ло
бр зо би вам од го во ри ле и да -
ле са вет ко ји сте тра жи ли.
Уко ли ко би се слу чај но де си -
ло да не ког ле ка не ма у апо -
те ци у ко јој сте га тра жи ли,
оне су зна ле где ће те га си -
гур но на ћи.

Пан че вач ке апо те ке су се
успе шно при ла го ђа ва ле про -
ме на ма на тр жи шту и ускла -
ђи ва ле свој асор ти ман с по -
тре ба ма ку па ца. Ка да је то би -
ло по треб но, бр зо су се пре о -
ри јен ти са ле и, по ред ле ко ва,
по че ле да про да ју ви та ми не и
су пле мен те, раз не ме ди цин -
ске пре па ра те и ко зме ти ку.

Пан че вач ка апо те кар ска
уста но ва има ла је у свом са -
ста ву, по ред три на ест апо те ка
и че ти ри апо те кар ске ста ни -
це, и сво ју ла бо ра то ри ју „Гал -
па”. Би ла је то јед на од че ти -
ри ла бо ра то ри је у Ср би ји и је -
ди на на те ри то ри ји Вој во ди -
не ко ја је има ла све цер ти фи -
ка те за рад и до зво лу Ми ни -
стар ства здра вља Ср би је. „Гал -
па” је про из во ди ла ле ко ви те
си ру пе и рас тво ре, раз не ча је -
ве, пре па ра те за бе бе и ме ди -
цин ску ко зме ти ку. М. Г.

ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ АПО ТЕ КЕ

Це ње не и ва жне у гра ду
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Два де сет че твр ти стар че вач -
ки „Да ни дру же ња” би ће одр -
жа ни, по оби ча ју,
кра јем ју ла и по -
чет ком ав гу ста, у
пе ри о ду око две
се о ске сла ве – Ог -
ње не Ма ри је и
Све тог Пан те леј -
мо на.

Б о  г а т
про  грам
стар то ва -
ће у че -
твр так, 25.
ју ла, так -
ми че њи -
ма у ша ху,
пи ка ду 501
и фуд ба лу
(ви део-игра),
док ће у 21 сат
на Тр гу нео ли та
глу мац Ми ки ца Пе тро ни је -
вић из ве сти мо но дра му „Те -
зга као жи вот”.

Су тра дан у исто вре ме и на
истом ме сту на сту пи ће Там -
бу ра шки ор ке стар „Нео лит”,
а би ће ор га ни зо ва ни и тур -
ни ри у до ми на ма, ви део-ко -
шар ци и ди за њу те го ва. Ин -
те ре сант на из ло жба ре тро ра -
чу на ра и кон зо ла би ће отво -
ре на у су бо ту у 10 са ти у До -
му кул ту ре, а по ред тур ни ра
у ма лом фуд ба лу и над ме та -
ња у ку ва њу па су ља, би ће

упри ли че но и пе снич ко ве че
(19.30) на Тр гу нео ли та. Та -

мо ће у не де љу од
21 сат би ти из ло -
же ни олд тај ме ри.

У по не де љак
вре ди по се ти ти
из ло жбу кућ них
љу би ма ца у пар -

ку (18 са ти),
а у уто рак,
на сам дан
сла ве Ог -
ње не Ма -
ри је, би ће
упри ли че -
но си ја сет
про гра ма,

по пут пре -
зен та ци је ру -

к о  т в о  р и  н а
број них ло кал -

них удру же ња
(16 са ти) и на сту па клов на
(18 са ти) на Тр гу нео ли та.

Ово је са мо део пр ве тре ћи -
не ма ни фе ста ци је, ко ја ће тра -
ја ти до 11. ав гу ста. Де таљ ни је
ин фор ма ци је мо гу се до би ти
на бро је ви ма те ле фо на Ме сне
за јед ни це: 630-010 и 631-144.

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Ком брест” по ста вља ра све ту
на над стре шни цу на гро бљу.
За слу гом ло кал ног омла дин -
ског удру же ња од Гра да су до -
би је не но ве ко шар ка шке табле
за за ме ну до тра ја лих на игра -
ли шти ма, као и мре жи ца за
од бој ку, ко ја ће би ти по ста -
вље на на пла жи.

Ба нат ско Но во Се ло: Де ве то
так ми че ње у ку ва њу ба нат ског
гу ла ша „Бан гул” би ће одр жа -
но у не де љу, 28. ју ла, од 8 са -
ти, у пар ку ис пред шко ле.

До ло во: На кон сти ту тив ној
сед ни ци Са ве та Ме сне за јед -
ни це за пред сед ни ка је иза -
бран Дра го слав Гли го ри јев, а
за ње го вог за ме ни ка Бог дан
Ан ку цић. Сва ке ве че ри то ком
ју ла на тр гу ис пред До ма кул -
ту ре та уста но ва, Ак тив мла -
дих и Ме сна за јед ни ца пра ве
„жур ки це” за нај мла ђе До -
ловце. У то ку је уре ђе ње про -
сто ри ја Клу ба пен зи о не ра и
КУД-а „Јон Кре ан ге”, као и
са на ци ја фа са де де ла згра де
До ма кул ту ре.

Гло гоњ: Жен ска ју ни ор ска
еки па ДВД-а „Гло гоњ” ушла
је у дру ги круг так ми че ња на
Свет ској олим пи ја ди у Швај -
цар ској. Ме сна за јед ни ца по -
ста ви ла је про шле не де ље још
јед ну љу ља шку на деч јем
игра ли шту у пар ку, а у то ку
су ра до ви на из град њи тро -
то а ра у цен тру се ла. У ово го -
ди шњем фи на лу Лет ње ли ге
у ма лом фуд ба лу еки па „Caf-
fe Boss” из Ја бу ке по бе ди ла
је гло гоњ ски „Зе ро бет Га ги
и Бо ки”. Пред ста ва „Књи га
је моћ” игра се у че твр так,
25. ју ла, од 17 са ти, у До му
кул ту ре.

Ива но во: ФК „Стре ла” је у
пр вој при прем ној утак ми ци
у не де љу, 21. ју ла, с 5 : 1 по -
бе ди ла бе о град ски „По штар”.
Вид но је по ве ћан број ту ри -
ста из ино стран ства због лет -
њег од мо ра.

Ја бу ка: На кон сти ту тив ној сед -
ни ци Са ве та Ме сне за јед нице

за пред сед ни ка је иза бран
Сло бо дан Илић, а за ње го вог
за ме ни ка Све тла на Гру јов ски.
Тур нир у ма лом фуд ба лу по -
чео је у пе так, 19. ју ла, уз уче -
шће два де сет еки па. Ме сна
за јед ни ца је уре ди ла про сто -
ри је, за ме ни ла сто ла ри ју и

окре чи ла фа са ду сво је згра -
де. У то ку је и обо га ћи ва ње
по сто је ћих деч јих игра ли шта,
а би ће отво ре но јед но но во
код До ма кул ту ре. ЈКП „Вод-
ком” уре ђу је про стор ка ко би
био по ста вљен сто за ша хи -
сте с клу па ма, а у то ку су ра -
до ви на но вој над стре шни ци
на пи ја ци.

Ка ча ре во: Удру же ње Ма ке -
до на ца „Вар дар” при во ди кра -
ју уре ђе ње ет но-со бе под на -
зи вом „Ста ри крај”. Дом кул -
ту ре ор га ни зо вао је пред ста -
ву „Књи га је моћ”, ко ја се игра
у че твр так, 25. ју ла, од 19 са -
ти, у До му омла ди не.

Омо љи ца: На кон сти ту тив ној
сед ни ци Са ве та Ме сне за јед -
ни це за пред сед ни ка је
изабран Ду шан Лу кић, а за
њего вог за ме ни ка Јо ви ца Лат -
ко вић. Оба вље но је жи ри ра -
ње при спе лих фо то гра фи ја и
фил мо ва за ово го ди шњи „Жи -
сел”, ко ји ће би ти одр жан од
2. до 4. ав гу ста. Ау ди ци ја за
мла де пе вач ке та лен те би ће
при ре ђе на у уто рак, 30. ју ла,
од 18 са ти, у До му кул ту ре, а
они ко ји про ђу так ми чи ће се
7. ав гу ста.

Стар че во: Два де сет че твр ти
„Да ни дру же ња” по чи њу у че -
твр так, 25. ју ла, и тра ја ће све
до не де ље, 11. ав гу ста, ка да
ће у окви ру „Екс-Ју рок феста”
на сту пи ти „ЈУ гру па”.

Месне актуелности 

СЕЛО

Ма ни фе ста ци ју
поново ор га ни зо ва ли
сло вач ко и ма ђар ско
дру штво

Го сти с ра зних
страна, па и 
из Аустра ли је

Сва ког ле та у ово вре ме до га ђа
се па ра да фол кло ра на ули ца -
ма у Вој ло ви ци.

Та да жи те љи тог спе ци фич -
ног де ла Пан че ва, ма хом они
ма ђар ске и сло вач ке на ци о нал -
но сти, при ре ђу ју број не са др -
жа је у сла ву же тве пше ни це.

Пе ва ло се на три је зи ка

И ове, два де сет пе те „Вој ло -
вач ке же те лач ке да не” при ре -
ди ла су дру штва ко ја оку пља ју
при пад ни ке тих два ју на ро да,
с тим што је са да, за раз ли ку
од прет ход них го ди на, ма ни -
фе ста ци ја одр жа на не де љу да -
на ра ни је не го ина че.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
Сло вач ког кул тур но-про свет -
ног дру штва „Ђе тван” Миха ла
Спиш ја ка, то је учи ње но због
го сти ју из да ле ке Ау страли је.

– Реч је о чла но ви ма ан сам -
бла „Лип тар” из Мел бур на, ко -
ји су пре шли два де сет хи ља да
ки ло ме та ра ка ко би ов де на -
сту па ли. Они су се пр ве но ћи и
пред ста ви ли игра ма из на шег
ре ги о на, јер огром на ве ћи на
Сло ва ка на том уда ље ном кон -
ти нен ту во ди по ре кло из Вој -
во ди не. Што се са ме ма ни фе -
ста ци је ти че, тру ди мо се да она
бу де све бо ља и по се ће ни ја, иа -
ко мно го на ших су гра ђа на на -
пу шта до мо ве у по тра зи за бо -
љим жи во том. С дру ге стра не,
ве ли ки број љу ди на ули ца ма
је и због то га што се мно ги ова -
мо вра ћа ју упра во да би при -
су ство ва ли „Же те лач ким да ни -
ма” – на во ди Спиш јак.

У пе так, 19. ју ла, по ред по -
ме ну тих Ау стра ли ја на ца, на -
сту пи ли су и го сти из ма ђар -
ског Хи да ша, Ста ре Па зо ве и
пан че вач ка „Злат на је сен”. Те
но ћи би ло је из у зет но мно го
по зи тив не енер ги је, па се игра -
ло и пе ва ло на ма ђар ском, сло -
вач ком, срп ском...

Ша ре не ули це

Иа ко је за ба ва по тра ја ла до ду -
бо ко у ноћ, вре ме на за пре дах
ни је би ло и у су бо ту ују тро су
сви би ли на но га ма. По ред про -
сто ри ја дру гог глав ног ор га ни -
за то ра, Ма ђар ског кул тур но-
умет нич ког дру штва „Та ма ши

Арон”, два де се так удру же ња
же на из око ли не из ло жи ло је
сво је ру ко тво ри не.

У ме ђу вре ме ну је ор га ни зо -
ва на и тра ди ци о нал на ко сид ба
на јед ној пар це ли, по ред ка пе -
ле, на из ла зу из Гро бљан ске
ули це. Све је из гле да ло баш
као до пре ви ше од по ла ве ка:
док су му шкар ци сна жно ба -
ра та ли ко сом и док је жи то под
њом па да ло, јед на гру па же на
га је ве зи ва ла, а дру ге су на зе -
мљи сер ви ра ле ста рин ски до -
ру чак, ко ји је под ра зу ме вао сла -
ни ну и до ма ћи хлеб.

По том се ша ре на по вор ка ода -
тле упу ти ла на де фи ле кроз ули -
це Пе те фи ја Шан до ра, Јан ка
Чме ли ка, Ја но ши ко ву, Бо рач -
ку... Ме шта ни су их по здра вља -
ли гром ким апла у зи ма, а све
вре ме је зву ке ин стру ме на та,
си ре на и људ ског ве се ља пра -
ти ло пре по зна тљи во од је ки ва -
ње уда ра ца би чем по ас фал ту.

Де фи ле је за вр шен ис пред
про сто ри ја МКУД-а „Та ма ши
Арон”, где је че ка ло пре ко по -
треб но окре пље ње.

Пред сед ник те ор га ни за ци је
Вил мош Ле чеи из ра зио је за -
до вољ ство це ло куп ном ма ни -
фе ста ци јом и на ро чи то ти ме
што су им у го сте до шли дра ги
при ја те љи из збра ти мље ног ма -
ђар ског Хи да ша, као и сви дру -
ги љу ди до бре во ље.

Сви они су, по ред оста лог,
та мо мо гли да ви де и но во -
фор ми ра ну ет но-ку ћу, у ко јој
је го сте љу ба зно до че ки ва ла
ба ка Ма ри ја Ђер фи (90), ко ја
им је ср дач но по ка зи ва ла пред -
ме те по пут тка них ја сту ка с
кра ја 19. ве ка или шкри ње из
1876. го ди не. У њој су Се кељ-
Ма ђа ри до не ли сво је ства ри
ка да су у то до ба до шли на ове
про сто ре.

Још јед ни ле пи „вој ло вач ки
да ни” окон ча ни су на нај леп -
ши мо гу ћи на чин – уз „Же те -
лач ки бал”.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

СТАР ТУ ЈЕ ПО ЗНА ТА СТАР ЧЕ ВАЧ КА
МАНИФЕ СТА ЦИ ЈА

По чи њу „Да ни дру же ња”

КОН СТИ ТУ И СА НИ НО ВИ СА ВЕ ТИ У ТРИ СЕ ЛА

Сви пред сед ни ци за др жа ли по зи ци је
На кон оба вље ног гла са ња за
три се о ска са ве та ме сних за -
јед ни ца пре де се так да на, за
крат ко вре ме кон сти ту и са ни су
и њи хо ви но ви са зи ви. Под се -
ћа ња ра ди, том при ли ком на
из бор ним ли ста ма на шла се са -
мо јед на гру па ци ја – Срп ска
на пред на стран ка и, с об зи ром
на то да ни је би ло ни ка квог
цен зу са, сви по ну ђе ни кан ди -
да ти у Омо љи ци, До ло ву и Ја -
бу ци за у зе ли су по пет на ест
сто ли ца у тим ор га ни ма вла -
сти. Иден тич но за по ме ну та

ме ста је и то да су и тро ји ца
до са да шњих пред сед ни ка оста -
ла на тим по зи ци ја ма.

Та ко је у Омо љи ци за пр вог
чо ве ка по но во иза бран Ду шан
Лу кић (47), про фе сор фи зич -
ког вас пи та ња, док ће ње гов
за ме ник убу ду ће би ти Јо ви ца
Лат ко вић (49), ко ји има при -
ват ну ау то ли мар ску рад њу. На
кон сти ту тив ној сед ни ци оформ -
љен је из вр шни од бор, ко ји ће
пред во ди ти Игор Јо ва нов, као
и не ко ли ко ко ми си ја: спор том
ће се ба ви ти Бо ја на Илић,

култу ром Ја сна Јо ва нов, здрав -
ством Је ле на Иг ња то вић, а ко -
му нал на де лат ност по ве ре на је
Дра га ну Гру ји чи ћу.

Но ви-ста ри пред сед ник до -
ло вач ког Са ве та Ме сне за јед ни -
це „Ми та Ву ко са вљев” би ће Дра -
го слав Гли го ри јев (38), за по слен
у ЈКП-у „Зе ле ни ло”, а пр ви до
ње га и да ље ће би ти Бог дан Ан -
ку цић (66), пен зи о нер и пред -
сед ник Удру же ња ви на ра и ви -
но гра да ра „Све ти Три фун”.

И, на по слет ку, у Ја бу ци је
јед но гла сном од лу ком осам

доса да шњих и се дам но вих чла -
но ва но ви пред сед нич ки ман -
дат до био Сло бо дан Илић, ин -
ду стриј ски ме на џер, за по слен
у Град ској упра ви као шеф оде -
ље ња тех нич ке слу жбе и обез -
бе ђе ња. Ње го ва за ме ни ца би -
ће Све тла на Гру јов ски, ко ја у
ЈКП-у „Зе ле ни ло” ра ди на по -
сло ви ма спро во ђе ња јав них на -
бав ки. Сви чла но ви са ве та рас -
по ре ђе ни су у ко ми си је за ко -
му нал ну де лат ност, здрав ство
и со ци јал на пи та ња, на ци о нал -
не ма њи не...

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ НА СВЕТ СКОЈ ВА ТРО ГА СНОЈ ОЛИМ ПИ ЈА ДИ

Гло гоњ ке нам осве тла ле образ
Жен ска ју ни ор ска еки па До -
бро вољ ног ва тро га сног дру штва
Гло гоњ по сти гла је фан та стич -
не ре зул та те у по след њих го -
ди ну да на. На кон што су ње не
чла ни це убе дљи во три јум фо -
ва ле на оп штин ском так ми че -
њу у Омо љи ци, а за тим на ре -
ги о нал ном у свом ме сту, по -
ста ле су др жав не пр ва ки ње у
За је ча ру, што их је ква ли фи -
ко ва ло за Свет ску олим пи ја ду.

Тим по во дом се њих де сет,
уз ра ста од је да на ест до ше сна -
ест го ди на, на шло у швај цар -
ском гра ди ћу Мар ти њи из ме ђу
13. и 21. ју ла. За јед но с њи ма на
овај пла не тар но ва жан до га ђај,
на ко јем су уче ство ва ле еки пе
из Евро пе и Ја па на, от пу то ва ли
су и ин струк тор ка Алек сан дра
Ива но вић, ко ман дир дру штва
Бо бан Сте фа но вић, као и пред -
сед ник Бран ко Трај ко вић.

– У Швај цар ској смо до че -
ка ни фе но ме нал но, а на са мом
так ми че њу на ше узда ни це су
нам осве тла ле образ, наро чи то

у по гле ду бр зи не: у ве жби спрет -
но сти би ле су ме ђу нај бо љи ма,
а ни шта ло ши ји ре зул тат ни су
има ле ни у шта фе ти. С ла ко -
ћом су пре ска ка ле пре пре ке,
про ла зи ле кроз ту нел, ве зи ва -
ле чво ро ве... Ме ђу тим, због ма -
ње бо нус по е на ко ји су до да ва -
ни што су так ми чар ке мла ђе,
ни смо ушли у фи на ле. Но сам

пла сман од ше стог до два на е -
стог ме ста од укуп но два де се -
так еки па вр хун ски је ре зул тат
ка да има мо у ви ду на ше тех -
нич ке мо гућ но сти. Бо ље ре ћи,
то је не у по ре ди во јер, при ме ра
ра ди, Сло вен ке су го ди ну да на
про ве ле у кам пу за јед но с тре -
не ри ма и пси хо ло зи ма – на вео
је Трај ко вић.

И на по слет ку, сматрамо да
свакако вре ди на ве сти име на
и пре зи ме на младих и лепих
гло гоњ ских олим пиј ки: Ани -
та Ар сић, Та ма ра Да ко вић,
Ани та Кир ка, Ми ла Ми ло са -
вље вић, Ја на Ја ћи мов ски, Је -
ле на Трај ко вић, Вик то ри ја
Стој ку, Ана Па влов ски, Ни на
До дић и Ан ђе ла Ђор ђе вић.

КАД ПУ ЦА ЈУ ДВА ОД ЈЕД НОМ

И док је оних ко ји су пу ца ли јед ним би чем би ло ви ше, Ми ро -

слав Бе шка (43) из „Ђе тва на” је ди ни је био до вољ но смео и

спо со бан да пу ца са два од јед ном. Он је то на у чио од свог деде,

ко ји му је по кло нио пр ви бич ка да је имао све га шест годи на.

– Тре ба има ти ту тех ни ку у ру ци, јер не иде то баш сва ком.

Би ло је и по вре да, па сам у по чет ку из бе га вао да ве жбам у

при су ству љу ди. И не дав но, на јед ном фе сти ва лу, мал ко сам

се пот ка чио по уху. Мој де да их је и плео, за раз ли ку од ме -

не. Ми слим да бих мо гао, али је про блем на ћи до бру те ле ћу

ко жу, ко ја је до вољ но ела стич на. Ин те ре су ју се и мла ђи за

пу ца ње би чем, а је дан од њих је и мој че тр на е сто го ди шњи

син Да вид – ка же Бе шка.

ОДР ЖА НИ ДВА ДЕ СЕТ ПЕ ТИ „ВОЈ ЛО ВАЧ КИ ЖЕ ТЕ ЛАЧ КИ ДА НИ”

ВЕСЕЉЕ У СЛА ВУ ЖИ ТА, КАО НЕ КАД



ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9

ТДИ, власник, регистро-

ван, гаражиран. 063/345-

837. (280461)

ПЕЖО 207, 2010 и фијат

сеићенто, 2002. 064/337-

79-38. (280511)

ПРОДАЈЕМ опел астру

караван 1.6, 2007. годи-

ште. 066/525-41-00.

(280526)

ПРОДАЈЕМ брако прико-

лицу, повољно. 065/853-

93-29. (280539)

СИТРОЕН Ц 3, 1.4 ХДИ,

2004. годиште, прва фар-

ба, црвен, 1.900 евра.

064/682-58-00. (280533)

ПРОДАЈЕМ ситроен ц 5,

2004, 2.0 ХДИ, регистро-

ван до јуна 2020, 1.500

евра. 064/856-62-19.

(1280573)

ПУНТО 3, 1.3 мултиџет

2004/5, петора врата, фул

опрема. 064/587-50-24.

(280576)

ПУНТО гранде, 1.3 мулти-

џет, 2007, фул опрема,

петора врата. 064/587-50-

24 (280576)

ПОЛО 1.4, 16 в, 2003, пе-

тора врата, фул опрема,

прва боја, на име.

064/587-50-24 (280576)

ПОЛО 1.9, СДИ, 2001,

троје врата, регистрован.

064/130-36-02. (280576)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2010,

петора врата, фул опре-

ма, атестиран плин.

064/130-36-02. (280576)

ДЕЛОВИ, југо, кец, суза,

мотори, петостепени ме-

њачи, остало. 064/856-60-

65. (280609)

ПУНТО 1.2, 2001, 3 В,

клима, даљинско , црвен,

гаражиран, 136.000.

064/142-55-93. (280609)

ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 5,

2.0 ХДИ, новембар 2001,

у супер стању. Тел.

063/811-24-98. (2њ80642)

ЈУГО делови, лимарије

мотора, браника, карбу-

ратор, лавља канџа, оста-

ло. 064/243-84-52.

(280659)

ГОЛФ 3, 1.9 дизел, 1996.

годиште, прва боја, пет

брзина, регистрован, 700

евра. 063/140-62-92.

(280659)

ФОРД фијеста 1998. го-

диште, 1300, исправан,

нерегистрован + још мно-

го рез. Делова. 062/182-

60-40, повољно. (280665)

ПРОДАЈЕМ гуме 195 х 15

са фелнама, за форда,

може посебно. 063/892-

67-29. (280678)

ПУНТО 1.2, 2009, 5 В, ме-
талик сив, одличан.
064/856-60-65. (280609)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до 1.800
евра. 063/165-83-75.
(279454)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-
05. (4824)

ОТКУП возила, алата, гво-

жђа, остало, продаја де-

лова, долазим на адресу.

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

59-15. (277571)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ

560, 1983. годиште, рађен

генерално, нове гуме.

064/523-28-32. (280673)

ИЗДАЈЕМ гаражу у Д. Ту-

цовића, код надвожњака.

063/896-47-51. (280462)

ВЕШ-МАПИНА, кухињски

бојлер 10 л, мини ел.шпо-

рет, половни делови од

веш-машина. 013/252-05-

10, 063/703-76-07.

(280520)

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

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, судо-машина, турбо
рерна, угаона, тросед,
старински зидни сат, ко-
мода. Тел. 063/861-82-66.
(280589)

ПРОДАЈЕМ козје млеко и
сир. 061/277-87-99.
(280222)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
вертикални са седам фио-
ка, беко. 064/398-38-81.
(280440)

ПРОДАЈЕМ прозоре, вра-
та, вакум стакло, јефтино.
063/848-23-44. (280416)

КОМБИНОВАНА пећ,

13.000, веш-машина

10.000, замрзивач 380 ли-

тара, 15.000. 063/436-

682. (280441)

ПРОДАЈЕМ amity гусану

пећ, мало коришћену.

060/040-48-11. (280470)

ПРОДАЈЕМ пећ на дрва.

013/258-09-86.  (280482)

АНТИДЕКУБИТНИ душек

са компресором 8.000, и

штап са три ослонца

1.700, ново, некоришће-

но. 063/822-00-35.

(280506)

БИЦИКЛИ на струју и мо-

торне тестере на струју

нове. 063/123-59-35.

(280512)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те, судопера 3.000, нова.

371-568, 063/773-45-97.

(280518)

ПРОДАЈЕМ глисерско ко-

рито или мењам. 065/853-

923-29. (280539)

КОКЕ носиље, старе годи-

ну дана, у пуној носиво-

сти. 063/315-381.

(280569)

ПРОДАЈЕМ фрижидер

комбиновани, већи.

064/559-72-05. (280583)

ПРОДАЈЕМ полован цреп

кикинда 272, 2000 кома-

да. 064/701-24-32.

(280593)

АДРИА камп приколица,

пента 7 кс, повољно, први

власник. 066/408-426.

(280597)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, тро-

сед, две фотеље, кревет,

писаћи сто, плински шпо-

рете. Тел. 063/754-13-26.

(280598)

ПРОДАЈЕМ опрему за ке-

теринг и ресторан или

уступам комплетан посао,

договор. 064/(128-37-25.

(280599)

ПИЛИЋИ, прасићи, уре-

ђени и живи на продају.

064/303-28-68. (280627)

БАЛИРАНА детелина, си-

рак, слама, на продају.

Мића. 064/303-28-68.

(80627)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, замрзивач,
може неисправно уз до-
плату. 064/129-73-60,
346-790. (280608)

НА ПРОДАЈУ фрижидер и
веш-машина. 063/158-27-
50. (280617)

КАЗАН за ракију 80 л, ме-
шалица и мељару на стру-
ју, као ново,с ве 300 евра.
064/079ч-24-52. (280636)

ЈЕФТИНО продајем ком-
пјутерски сто, за педикир,
маникир сто, усисивач,
два кауча, гоблен, угаону
гарнитуру, радне ципеле.
Тел. 062/314-680.
(280653)

НА ПРОДАЈУ турска кал-
дрма, цепам и уносим др-
ва. 063/423-466. (280646)

РАСПРОДАЈА новог на-

мештаја, столови од

4.500, столице од 1.600.

060/600-14-52. (280655)

КЛИК-КЛАК лежајеви,

нови од 12.900, дрвени

кревети од 5.900.

060/600-14-52. (280655)

КАЈСИЈА, шљива, бресква,

крушка за ракију, прода-

јем. Тел. 063/898-53-08.

(280684)

НА ПРОДАЈУ замрзивачи,

ТА пећи, шпорети, креве-

ти, комоде и витрина, уга-

она гарнитура, столице од

ратана, веш-машине, деч-

ји кревети, ормани, душе-

ци и разно. 064/155-38-

13. (280670)

БАЛИРАНА детелина и ја-

рад на продају. 060/444-

55-01. (280682)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. Тел. 013/313-

458, 063/199-60-36,

064/481-14-77. (280458)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, шпо-

рете, бојлере, ТА пеи, за-

мрзиваче. 060/521-93-40.

(280590)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, веш-машине,

замрзиваче, телевизоре,

долазак на адресу.

064/158-44-10, 

063/101-11-47.

(280184)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, олово, прохром, веш-

машине, замрзиваче, те-

левизоре, гвожђе, акуму-

латоре. 061/206-26-24.

(280688)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, олово, алумини-

јум, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, долази-

мо. 061/322-04-94.

(280688)

КУПУЈЕМО секундарну

сировину, гвожђе, месинг,

бакар, олово, прохром,

веш-машине, замрзиваче.

061/321-77-93. (2806898)

НА ПРОДАЈУ њива 96

ари, Пецара-Јабука.

064/366-13-87 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стре-

лишту, укњижена, легали-

зована, усељива, 200 квм.

064/866-25-69. (280652)

МРАМОРАК, комфорна

кућа, може и замена. Тел.

069/255-87-86. (280019)

КУЋА на Стрелишту, 120

квм, одлична локација,

цена 40.000 евра. Тел.

063/186-63-24. (280033)

ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР,

укњижена кућа/стан, 67

квм, власник. 061/295-40-

40, 064/132-36-63.

(279901)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

56 ари, градско грађевин-

ско, викендица, струја,

вода. 064/280-60-53.

(279930)

КУЋА, нова, 170 квм, вла-

сник, хитно, Војловица,

48.000. 063/784-71-34,

063/771-75-96. (279131)

КУЋА у Иванову, видети,

договор, 063/372-428.

(278249)

КУЋА, Старчево, призе-

мље, поткровље, подрум,

плац 12 ари. 065/262-40-

30. (280256)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-

вици, две стамбене једи-

нице, ЦГ. 062/348-137,

013/367-261. (280328)

ДОЛОВО, кућа на продају

са 30 ари плаца. Тел.

063/707-19-64, 062/103-

38-63. (280136)

ПРОДАЈЕМ кућу.

064/414-24-71. (280432)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-

бан стан у центру Панче-

ва. 060/505-54-25.

(279518)

КУЋА, 120 квм, два стана,

5,5 ари, помоћни објекти.

064/075-23-67. (280444)

КУЋА, центар, Иланџа,

140 квм, 17 ари, помоћни

објекти. 064/075-23-67.

(280444)

ПЛАЦ на продају 24 а,

Новосељански пут.

060/676-36-37. (280448)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дебе-

љачи, прикладна за га-

здинство и малу привре-

ду. 060/033-11-16.

(280439)

СОЛИДНА кућа, 110 квм,

плац 4.5 ари, Доњи град,

гас, канализација, пар-

кинг. „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (280536)

КУПУЈЕМ кућу, центар, и

казан за ракију 120 – 200

л. 064/948-17-22.

(280442)
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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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ПОНУДА
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СТАНОВИ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. 064/178-
85-36. (280421)

ПРОДАЈЕМ плац 8 ари,
други просек, Војловица.
069/200-72-51, 063/838-
09-42. (280472)

КУЋА, Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/ме-
њам. 064/955-51-85.
(280485)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
за стан 120 + 80 квм, по-
моћни објекти, легализо-
вано. 064/421-02-71.
(280504)

ПРОДАЈЕМ кућу са 300
квм локала у центру Омо-
љице, хитно. 066/311-271.
(280507)

ДЕО куће, Стрелиште,
преко пута Авив парка,
усељива, без улагања,
укњижена, 50 квм, засеб-
на струја, вода, двориште,
23.000. 064/952-19-80.
(280496)

КУЋА, 120 квм + локал, 7
ари, близина надвожњака
за Вршац. 013/232-10-69.
(280526)

ШИРИ ЦЕНТАР, кућа 160
квм, 7 ари, 50.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (280531)

ВОЈЛОВИЦА, трособна,
4.2 ара, 28.000, велика
сређена, 14.5 ари, 56.000
„Кров”, 060/683-10-64.
(280540)

КУДЕЉАРАЦ, сређена, 88
квм, 4.6 ари, 33.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(280540)

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве на Миси.
061/200-73-09. (280657)

ХИТНО продајем/мењам
кућу у Војловици.
062/322-298. (280568)

ХЕКТАР земље, северна
зона, поред асфалта, ин-
фраструктура, само
17.000. 069/113-96-04.
(280574)

КУЋА старија, 5 ари, иза
амбуланте Горњи град,
само 71.000 евра.
069/113-96-04. (280574)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељарски на-
сип. 063/472-669.
(280586)

ПРОДАЈЕМ кућу на Јабуч-

ком путу, преко сервиса

„Пивашевић”. 065/219-

14-22. (280581)

ВОЈЛОВИЦА, добра кућа,

74 квм, радионица, по-

моћни објекти, 39.000.

(49), „Мустанг”, 062/226-

901. (280588)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

на Златибору за некрет-

нину у Панчеву. 069/158-

63-76. (280592)

ПРОДАЈЕМ кућу за руше-

ње, плац 2,16 ари, Котеж.

064/324-12-48. (280600)

ЦЕНТАР, кућа 80 квм, 1.5

ар, хитно, 45.000.  „Гоца”,

063/899-77-00. (280606)

КОТЕЖ, 153 квм, 3.2 ара,

самостална, договор.

„Гоца”, 063/899-77-00.

(280606)

МИСА, две етаже, 61.000;

Ново Село, 8, 200, 45.000.

„Јанковић”, 348-025.

(280618)

ИЗДАЈЕМ плац са објек-

том за разне делатности,

може и балонка. Тел.

064/157-48-98. (280619)

ВИКЕНДИЦА са објектом

од 150 квм и воћњаком,

легализована, може заме-

на за ауто или мањи стан

уз доплату. 064/305-74-

564. (280621)

СТАРА МИСА, старија ку-

ћа, 79 квм, 3,3 ара,

17.000, договор. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. 

ПРОДАЈЕМ кућу у Само-
шу, плац 15 ари, мирно
место. 062/180-47-42.
(280647)

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

КУЋА, Банатско Ново Се-
ло, усељива, новија, јеф-
тин, хитно, 200 квм.
063/180-22-26. (280689)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 060/353-58-
01. (280500)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистер-
ска преко пруге, пола
под воћем. 064/113-47-
76. (280667)

ЦЕНТАР, усељива кућа,

60 квм, 2,3 ара, 37.000.

„Кров”, 060/551-64-50.

(280694)

ПЛАЦ, Омољица, 7 ари,

чист, коцка, нови помоћ-

ни објекат, ограда, вла-

сник 1/1. 066/005-225.

(280661)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80

квм, гас, добар објекат,

52.000, договор. (242),

„Кварт”, 064/125-62-67,

346-392. (4824)

ДОЊИ град, 3 ара, 113

квм, ПВЦ, две јединице,

53.000, договор. (242),

„Кварт”, 064/125-62-67,

346-392. (4824)

КУЋА, 180 квм + 3.5 а,

скроз опремљена, Марги-

та. 063/740-22-41,

013/664-228. (280676)

КУЋА, 60 квм, 2 ара,

13.000 евра. Козарачка

10. 063/804-07-85. 

КУЋА, 100 квм, рен. Усе-

љива, Козарачка 10,

27.000, 4 ара. 063/804-

07-85. 

КУЋА монтажна, нова, 70
квм, 19.000 евра, Коза-
рачка 10, 063/804-07-85. 

ОМОЉИЦА, кућа + огро-
ман локал, угао, 31.000,
кућа нова, укњижена,
хитно, 16.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. (4824)

МАРГИТА, 4 ара, кућа,
ПР, 60.000; Стрелиште,
одличан, ПР, 45.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (4824)

МИСА, прелепа, СУ, ПР и
ПК, Банатско Ново Село,
ПР + ПК, нова, хитно.
063/744-28-66. „Милка
М”. (4824)

ПРОДАЈЕМ стан у Мило-
ша Обреновића преко пу-
та Авив парка, 117 квм.
063/159-99-62. (279888)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
34 квм, ЦГ, прелеп,
22.500. „Милка М”,
063/744-28-66.  (4824)

ТРОСОБАН, усељив стан,
Тесла, 70 квм, преко пута
„Авив парка”. 064/700-
13-40. (1280488)

СТАН, 93 квм, новоград-
ња, лукс сређен, без по-
средника агенције, Котеж
1. 063/690-603. (280492)

НОВА МИСА, новоград-
ња, 95 квм, трособни лукс
станови, завршни радови.
Могућност кредита.
062/966-92-96. (280494)

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

ТЕСЛА, 37 квм, ренови-
ран, ВП, 29.000; 38 квм, I,
26.000, Содара , једносо-
бан, 26.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (280595)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, III спрат, ЦГ.
063/329-340. (280498)

СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, III, две терасе, 42.500.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (280515)

СОДАРА, једнособан, ЦГ,
ПР, усељив. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(280515)

ТРОИПОСОБАН, V, згра-
де, ЦГ, VI, 52.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(280515)

КОТЕЖ 2, троипособан,
ЦГ, III, 53.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(280515)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (280531)

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ТА, 49 квм, 27.000.  (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50.  (280531)

НОВОГРАДЊА, 60 квм,
II, подно грејање, 45.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (280531)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
квм,I,  35.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (280531)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45
квм, ЦГ, ВП, центар Стре-
лишта, повољно. „Дива
некретнине”. 064/246-05-
71. (280536)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, Ул. Димитрија Туцо-
вића, код надвожњака, 45
квм, 16.500 евра.
063/896-47-51. (280462)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 46 квм, једноипо-
собан, власник. 064/159-
76-87. (280538)

КОТЕЖ 2, прелепо пот-
кровље, 39 квм, једноипо-
собно, кухиња, 22.5000.
„Кров”, 0960/683-10-64.
(280541)

ТАМИШ КАПИЈА, двосо-
бан, 65 квм, III, ЦГ,
56.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(280613)

ШИРИ ЦЕНТАР, 34 квм,
IV, ЦГ, усељив, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (280613)

КОТЕЖ 1, 62 квм, комфо-
ран, II, ТА, ПВЦ, 39.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(280606)

ШИРИ ЦЕНТАР, двосо-

бан, 54 квм, ВП, ЕГ, рено-

виран, 38.000, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (280613)

ЦЕНТАР, једнособан, 34

квм, IV, ЦГ, усељив,

25.000. (336), „Олимп”,

351-061, 064/234-36-01.

(280613)

КОТЕЖ 1, двособан, 60

квм, IV, ЦГ, 37.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (280613)

КОТЕЖ 2, одличан, 64

квм, 37.000; Котеж 1, ма-

њи двособна, договор.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(280595)

КОТЕЖ, 36 квм, једносо-

бан, 25.000, 56 квм, дво-

собан, 28.000. (324), „Ме-

диа”, 315-703, 064/223-

99-20. (280634)

КОТЕЖ 1, 2.5, IV, 38.000;

Содара, 2.0, ТА, 23.000.

(338), „Јанковић”, 348-

025. (280659)

СОДАРА, војне, троипо-

собан, VI, поглед на реку,

50.000, Дринска, двоипо-

собан, 75 квм, договор.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(280595)

ЦЕНТАР, нов трособан,

ЕГ, II, 73.000; Браће Јова-

новић , двособан, призе-

мље, 29.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (280595)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-

бан, IV, 25.000; Стрели-

ште, 42 квм, I, 21.000, но-

ва Миса, приземље, 35

квм, 12.500. „Лајф”,

061/662-91-48. (280595)

ЦЕНТАР, лукс нова гарсо-

њера, високо приземље,

29 квм, 25.000. (049),

„Мустанг”, 069/226-66-

58. (289588)

КОТЕЖ 1, 65 квм, двои-
пособан, хитна продаја,
36.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (280606)

СОДАРА, 38 квм, једносо-
бан, ЦГ, лифт, 26.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(280606)

ЦЕНТАР, двоипособан,
IV, изворно, 45.000 евра.
„Гоца 013”, 063/449-090.
(280606)

КОТЕЖ 2, двособан, IX,
32.000 евра. „Гоца 013”,
063/449-090. (280606)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, I,
39.500. „Гоца 013”,
063/449-090. (280606) 

ЦЕНТАР, 61, ЦГ, II, две
терасе, двострано орјен-
тисан, 38.000.  (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(48249

НОВА МИСА, гасрсоње-
ра, 25 квм, I, TA, тераса,
15.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. 

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

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

ЦЕНТАР, двособан, III, 55
квм, ЦГ, 34.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. 

ПРОДАЈЕМ реновирану
гарсоњеру, Котеж 1.
064/235-69-32. (280438)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, Карађорђева улица,
58.000 евра. 064/171-22-
70, 064/090-10-92.
(280664)
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ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

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

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

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

НО ВО У НА ШЕМ ГРА ДУ, ОД 1. МАР ТА

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

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

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

ПОТРЕБНИ

лимари, бравари
и помоћни радници

за рад на висини

Лимарија „Марковић”

069/117-60-11
(2/279900)

Ћевабџиници „Хало
Лесковац” потребна
ПОСЛОВОЂА. 
Плата у зависности од
искуства + пријава +
топли оброк.
Тел. 062/896-39-78. 

(7/280234)

Продајем

ЛОКАЛ

од 250 квм

у центру. 

Тел. 064/640-32-80
(5/280565)

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

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)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици на Котежу.
069/214-30-64. (280486)

ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер/фризерка у
салону центру. 064/503-
68-75. (280146)

РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку потребан ко-
нобар, кувар. 063/216-
788. (280174)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(280446)

ПОТРЕБНА конобарица
Ka fe Pi cas so Панчево.
065/504-91-07. (2804012)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на рецепцији.
065/464-35-38. (280468)

ПОТРЕБНЕ жене за чи-
шћење, контакт телефон
060/304-07-64 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије. 063/666-755

(СМС)

ЛИМАРИЈИ „МАРКО-

ВИЋ” потребни радници:

лимари, помоћни радни-

ци. Тел. 060/571-55-22.

(280631)

САЛОНУ у центру потреб-

ни фризери са искуством.

Плата 30.000. Тел.

064/470-74-43. (279884)

ФИРМИ DU KO HYGI E NIC

потребне спремачице.

www.du co.rs . 063/422-

330. 

ПОТРЕБНИ вредни и од-

говорни људи за поделу

рекламног материјала.

060/664-60-06. (280385)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал од 39 квм,у центру
Стрелишта. Тел 064/267-
71-74 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм
код Аутобуске станице.
063/278-421. (280168)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду-
шана 21. Тел. 064/283-48-
35, 065/953-22-06.
(280358)

ИЗДАЈЕМ локал 34 квм,
преко пута Дома здравља.
060/333-02-43. (280451

ИЗДАЈЕМ локал на Коте-
жу 1, преко пута поште.
069/200-72-51, 063/838-
09-42. (280472)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близина три
школе. 060/351-03-56.
(280477)

ЛОКАЛ, 30 квм, строги
центар, два улична изло-
га, издајем. 066/344-033,
063/628-626. (280695)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
(280539)

ПРОДАЈЕМ локале 30 и
40 квм, екстра сређене,
прва зона. 063/808-49-75.
(280490)

ИЗДАЈЕМ магацин 200
квм и више канцелариј-
ских простора. АЦ „Зве-
зда”, Стевана Шупљикца
88. 062/278-250. (280556)

ИЗДАЈЕМ локал 15 квм, у
пролазу Војводе Путика
29. 063/278-250. (280556)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал на Зеленој пијаци.
061/200-73-09. (280567)

ПОТРЕБНА радница у
продавници „Маркет Це-
ца”. 060/555-11-72.
(280476)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1, фул намештену, на
дуже. 066/494-900.
(280425)

ИЗДАЈЕМ локал у Кнића-
ниновој 14. Повољно.
064/335-43-43. (и)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, спортисте. 063/870-
45-53. (280637)

ЈЕДНОСОБАН намештен ,
I спрат/6, Приморска 27,
130 евра. Тел. 063/135-
29-76. (280679)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, Краљевића
Марка, наеље Тип Стан-
ко. 064/506-25-97.
(280695)

КОМПЛЕТ намештен јед-
нособан стан, Клима, ТА,
кабловска, Немањина 8.
Тел. 063/196-49-63.
(280626)

ИЗДАЈЕМ нов намештен
двособан стан, 45 квм,
200 евра + депозит.
066/353-35-38. (280625)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
30 квм, са грејањем, мо-
же и теренци. 065/865-
66-70. (280647)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, близу бол-
нице, звати после 17 сати.
060/163-35-95. (280513)

ИЗДАЈЕМ стан, празан, 65
квм + тераса. Тел.
063/319-133. (280522)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
намештен, засебан улаз,
депозит обавезан. Центар.
061/131-79-04. (280535)

СОБА са упоребом нус-
просторија, од 1. августа
2019, Котеж 1, капара
обавезна. Тел. 065/662-
60-33. (2870540)

ИЗДАЈЕМ на Тесли, тро-
собан стан, 74 квм, пра-
зан, ЦГ, лифт. 064/182-
40-21. (280560)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
кућу, у Старчеву, на глав-
ном путу. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (280570)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу, обавезан депозит.
063/787_31-39. (280557)

ИЗДАЈЕМ намештен про-
стор, може и радници, Ја-
бучки пут преко Пиваше-
вића. 060/348-19-88. 

ИЗДАЈЕМ кућу, Стрели-
ште. 064/682-57-91.
(2780652)

КУПУЈЕМ двособан стан.
Тел. 064/234-36-01.
(280613)

КУПУЈЕМ стан до другог
спрата, без посредника
или мању кућу. 064/130-
69-56, 064/448-71-14.
(280509)

КУПУЈЕМ једнособан, јед-
ноипособан стан на Сода-
ри, кеш купац. 062/207-
004. (280531)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” по-
требни станови и куће у
Панчеву, брза исплата.
061/662-91-48. (280595)

КУПУЈЕМ мањи стан, мо-
же дворишни.  064/192-
48-65. (280578)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на новој Миси са греја-
њем. 013/371-561,
063/360-165. (280457)

НАМЕШТЕН дворишни
стан, Св. Милетића 3.
069/200-72-51. 063/838-
09-42. (280472)

ГАРСОЊЕРА, две године,
40 евра, продајем окру-
гао кревет, остало.
064/288-00-44. (280481)

ДВОИПОСОБАН, ненаме-
штен, центар, 68 квм, ЦГ,
клима, две терасе, 150
евра + депозит. 064/238-
16-84. (280526)

ЦЕНТАР, четворособан,
100 квм, I, ЦГ, гаража,
нов стан, 96.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (4824)

КУПУЈЕМ стан, Стрели-
ште, 50 квм, II ЦГ, испла-
та одмах, без посредника.
063/436-682. (280441)

КУПУЈЕМ стан, строги
центар, исплата одмах.
Директна куповина. За
стан под хипотеком или у
откупу – брза реализација
комплетног процеса. За
Ваше понуде позовите
061/324-40-85. (280654)

КУПУЈЕМ стан, једносо-
бан или гарсоњеру, ис-
плата одмах. 062/848-98-
93. (280675)

СТРЕЛИШТЕ, ново, укњи-
жено, 49 квм, 56 квм, 88
квм, етажно грејање гас,
власник. 060/011-98-11.
(280681)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII, повољно,
25.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(4824)

ЦЕНТАР, двособан, 54
квм, IV, ЕГ,  реновиран,
38.000. Договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (4824)



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 26. јул 2019.18

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

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

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и

37/19) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за из-

градњу вишепородичног стамбеног објекта П+2+Пк

на кат. парцели топ.бр.3479/2 КО Панчево, израђен

од стране ДОО „Геовизија”, Панчево, за инвестито-

рa Николић Мићу из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у

времену од 08.30 до 11.30, у периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 26. 07. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

Нацрт Плана детаљне регулације за подручје

Северне индустријско – пословно-производне

зоне 2 у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне ре-

гулације за подручје Северне индустријско – по-

словно-производне зоне 2 у Панчеву ( у даљем

тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-

на и то почев од 26. 07. 2019. 26. 08. 2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 8-30 до 11.30. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-

нет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 13. 08. 2019.

године у 13 сати, у малој сали зграде Градске

управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

30. 08. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Малој

сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

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

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

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели бр.1857 К.О.Панчево, ул. Са-

рајевска бр. 8, за изградњу вишепородичног стам-

беног објекта, спратности П+2+Пс, израђен од

стране архитектонског атељеа „Студио 3”, Панче-

во,Владимира Жестића 43б, за инвеститорa Ми-

хаљчић Зорана из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

610, у времену од 08.30 до 11.30, у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 26. 07. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

Фирми DOO „Trijera” 

потребан МАГАЦИОНЕР

Услов за кандидате - важећа возачка дозвола Б

категорије.

У пријави треба да се наведе да се конкурише за

место магационера.

Одлични услови и могућност сталног запослења.

Ваш CV и пријаву можете послати на 

sead.idrizovic@trijera.rs 

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

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

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат. парцели бр. 17584/1 К.О.Панчево, за потребе

изградње пољопривредног комплекса – стакленик

и постројење за производњу неопходне енергије

за процес пољопривредне производње у стакле-

нику, израђен од стране бироа „Romb Design Tim”,

Нови Сад, Лукијана Мушицког бр. 11а/5, за инве-

ститорa „МАРГО ПРИМА” ДОО из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

610, у времену од 08.30 до 11.30, у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 26. 07. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на Робној

пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића

бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном.

• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на Роб-

ној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Ше-

мића бб по почетној цени од 5.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине

10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине

10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 3/4, укупне површине 25,48 м², на

Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара

Шемића бб по почетној цени од 1.000,00 динара

по метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана

објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-

ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-

рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-

лене пијаце у Панчеву.

За рад у фабрици потребно:

пет жена и пет мушкараца

Контакт тел. 062/365-414, Јагода

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, ба-
валит фасаде. 063/865-
80-49. (280187)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (280167)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством поста-
вља све врсте плочица,
брзо, квалитетно, повољ-
но. Данијел, 061/249-29-
90. (280422)

СЕРВИС и монтажа клима
уређаја. 061/139-36-48.
(280474)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(278081)  

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, столарија, веома по-

вољно. 064/280-26-15.

(279363)

КОМБИ превоз робе, на-

мештаја, грађевинског

материјала, селидбе.

Транспорт, договор.

064/243-82-85. (280155)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

ТВ-а, ИПТВ и антена плус.

064/866-20-70.

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

повољно, пензионерима

попуст. 061/626-54-06.

(280478)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, квалитетно, уред-

но и ефикасно. 066/933-

67-90. (280210)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте завесе,

уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (279674)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке

бојлера, шпорета, инди-

катор, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (278605)

ПОТРЕБНИ возачи ками-

она. Тел. 061/213-37-66,

060/033-56-10. (180532)

ПОТРЕБНА жена за чува-

ње полупокретне баке, 24

сата. 065/206-89-39.

(280554)

ШЉУНАК,  песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

064/664-85-31, 013/342-

338 (СМС)

МОНТАЖА хидрофора
хидроцила и свих бензин-
ских и електро мотора на
бунаре. 064/134-91-30
(СМС)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у продаји, у посластичар-

ници „Голуб”. Звати рад-

Ним данима од 8 до1 6

сати. 062/680-477.

(280475)

ПОТРЕБНА радница у

продавници „Маркет Це-

ца”. 060/555-11-72.

(280476)

ПОТРЕБНЕ жене за чи-

шћење зграда. Тел.

060/529-20-30, „Балкан

Бриско”. (280497)

ФРИЗЕРСКОМ салону

„Срба” потребан радник-

радница са искуством.

064/243-87-97. (280517)

ПОТРЕБНА радница у пе-

кари. 062/404-144.

(280544)

ПОТРЕБНА озбиљна жена

између 40 и 50 година за

чување детета у Швајцар-

ској, на дежи период.

063/307-881. (280551)

ПОТРЕБНА куварица и

помоћна куварица ресто-

рану „Звезда”. Стевана

Шупљикца 88. 063/278-

250. (280556)

ДЕВОЈКА за рад у кафићу

у центру, само пре подне.

063/208-389. (280571)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у кафићу. ЗВАТИ НА

013/331-241. (Ф)

ПОТРЕБНИ радници за

утовар и истовар огревног

дрвета. 063/341-871.

(280572)

ПОТРЕБАН радник-ца за

рад у продавници, трафи-

ци у центру. 063/1265-

457, Милош. (280575)

ПОТРЕБНИ озбиљни рад-

ници за лимарију и брава-

рију. 063/663-464, „Лима-

рија Бобан”. (280658)

ПЕРЛА тражи конобар-

ицу, козметичара и фри-

зера као замену док трају

годишњи одмори. Тел.

013/344-546. (280605)

ПОТРЕБАН бравар са ис-

куством за производњу и

монтажу АЛ и ПВЦ стола-

рије. 064/236-68-44,

064/226-66-61. (280623)

CAF FE FLA MIN GO тражи

радника-цу, са искуством.

069/364-10-04. (280639)

РЕСТОРАНУ потребно

особље – конобарице и

помоћне куварице.

064/349-93-43. (280640)

ПОТРЕБНА продавачица

за рад у пекари. 063/606-

330. (280668)

ПОТРЕБАН возач Б ка-

тењгорије за доставу хра-

не. 064/255-84-58.

(280669)

ПОТРЕБАН правник за

рад на техничком прегле-

ду возила. Одлични усло-

ви и радно време. Јавити

се послодавцу на

069/557-32-84. МАСАЖА,

шишање, фенирање, ша-

тирање, балајаж, повољ-

но. Долазим лично,

065/208-35-49. (280691)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у трговини у Банат-

ском Брестовцу, плата

35.000 динара, четири

слободна дана месечно.

063/354-365. (280674)

ПОТРЕБАН конобар и по-

моћна радница у кухињи

у ресторану „Банатски ку-

так”. 060/4512-59-99.

(4824)

ДОО „ЕЛЕКТРОСТАР”

Потребни радници са искуством, за стални радни

однос, следећег профила:

• МАГАЦИОНЕР (са искуством у продаји

електро-материјала)                         2 извршиоца

• ТРГОВАЦ (са искуством у продаји 

електро-материјала)                         1 извршилац

Пријаве слати на mail office@elektrostar.rs или до-

нети лично, на адресу: Банијска 68-а, Панчево,

радним данима у периоду од 8 до 16 сати.
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

РАЗНО

18. јула 2019, у 68. години изненада је преминуо

наш драги

ЖАРКО СТОЈКОВИЋ
1951–2019.

Увек ћеш живети у нашим срцима и никада те

нећемо заборавити.

Хвала ти за све.

Супруга ЈАСМИНА и син ГОРАН
(46/28550)

Последњи поздрав вољеној кћерки

РУЖИЦИ АРСИЋ
1959–2019.

од оца РАДЕ са супругом
(50/280558)

Последњи поздрав драгој сестри

РУЖИЦИ АРСИЋ
1959–2019.

од брата НИКЕ, снаје ЉИЉАНЕ и ВИШЊЕ са породицом

(51/280558)

16. јула 2019. преминула је наша драга мајка

ИВАНКА МАЛЕНОВ
1931–2019.

Сахрана је обављена 18. јула 2019. године.

Од наше драге мајке, баке и прабаке опростили

су се ћерке СМИЉА и ДУШИЦА, зетови ДРАГАН

и ЛАЗАР, унучад ИГОР, ТАМАРА, КАТИЦА и

БРАНКИЦА са породицама.

Почивај у миру драга мајко

(12/280460)

300-820,  300-830

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Превоз шљунка, песка,

сејанца, одвоз шута.

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

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

ПРЕВОЗИМ кипером пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-
94. (280591)

КОМБИ превоз робе
и селидбе. Зоран,
060/360-03-89.

СЕРВИС и монтажа клима
уређаја. 061/139-36-48.
(280474)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (280167)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (279238)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, одвоз шута.
064/158-44-10, 063/101-
11-47

ТРАЖИМ жену од 55 до
60 година за провод у јед-
ној од наших бања.
064/280-32-95. (280666)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту издату од АТП-а на
Влајковић Драгослав.
(280680)

МУШКАРАЦ, озбиљан,
културан тражи женску
особу за дружење.
066/541-31-39. (280611)

ПОТРЕБНА жена за издр-
жавање старије жене ,
плаћен смештај, плата и
храна. За више информа-
ција 061/622-61-12.
(280657)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-
57, 063/768-32-68.
(277629)

КРАШИЋИ, апартмани 6
– 8 евра, по особи, велика
узбрдица. + 381 63 243
859, + 381 69 499 221.
(278827)

ИЗДАЈЕМ апартмане вео-
ма повољно, у сокобањи,
апартмани, хармонија
Стоиљковић Сокобања.
Www.apart ma ni so ko ba -
nja.in fo 018/837-717,
065/616-81-97. (2808395)

СОКОБАЊА апартман,
центар, комплетно опре-
мљен. Vi ber и број
065/205-45-48. Виолета.,
(280180)

БУДВА, издајем комплет-
но опремљен стан.
065/214-00-49,. (280502)  

ВЕШ-МАШИНЕ, замрзи-
ваче, климе, поправљамо,
квалитетно са гаранцијом.
Овлашћени сервис „Фри-
готехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.

МАШИНСКИ ископ по-
друма, темеља, канала,
одвоз шута са утоваром,
рушења. 063/771-55-44.
(289127)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон.
064/351-11-73. (280453)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, вен-
тила, батерија, санитари-
је, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (280462)

ДУБИНСКО антибактериј-
ско и дезинфекционо
прање намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(280607)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат, фасаде.
. 061/283-66-41, 064/317-
10-05. (280495)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

МОЛЕРСКИ РАДОВИ.
064/317-10-05. (280495)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисира-
мо, поправљамо и уграђу-
јемо са овереном гаран-
цијом. Овлашћени сервис
„Фриготехник”, 013/361-
361, 064/122-68-05.

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-
820, 064/129-63-79. 

СЕРВИС телевизора, ди-
гиталних рисивера, мони-
тора, даљинских. „Плус”,
Д. Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (280584)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће че-
ковима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(280516)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(280516)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији, откуп на-
мештаја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. (280516) 

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(280516)

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)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комар-
ници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-вра-
та, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498.

ЕЛЕКТРУИЧАР ради ин-
сталације, бојлере, инди-
каторе, табле, тА пећи,
ел. Шпорете. 060/521-93-
4’0. (280590)

ДУБИНСКО антибактериј-
ско и дезинфекционо
прање намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(280607)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа, демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-
14-50. (280644)

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

СВЕ врсте физикалија,

утовар/истовар, рушење,

чишћење, разбијање бето-

на, селидбе, кошење, од-

воз шута и непотребних

ствари. Дејан, 061/626-

14-50. (280644)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-

правка старих, монтажа

нових цеви, одгушење,

монтажа санитарије.

062/382-394. (280641

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, квалитетно, уред-

но и ефикасно. 066/933-

67-90. (280210)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, шут, рашчишћавамо

дворишта, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(180688)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, столарија, веома по-

вољно. 064/280-26-15.

(279363)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке

бојлера, шпорета, инди-

катор, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (278605)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугого-

дишњим искуством из Де-

бељаче, с материјалом

или без њега. Ноле (имам

и паркет), 013/665-220,

063/847-74-38. (4822)

ЧИСТИМ станове, локале,
кафиће. 061/224-50-39,
062/848-97-69, Ивана.
(280436)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушења канализације,
адаптације купатила, сер-
вис. 013/377-930,
063/115-71-67. (280471)

ГИПС, фасаде, кровови,
хидроизолације, декора-
тивни камен, 3 д декора-
тивни панели, бехатон
плоче. 062/842-20-58. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење судопере, купати-
ла, адаптације, замене,
поправке, одмах.
013/331-657, 064/495-77-
59. 

КОМПЈУТЕРИ, сервис, по-
правка, инсталација но-
вих компоненти, одржа-
вање, брзо, повољно.
060/351-03-54. (280161)

РУШЕЊЕ кућа, шупа, бе-
тона, бетонирања, иско-
пи, ископи, кошење, од-
ношење ствари. 064/122-
69-78. (280521)

ФИЗИЧКИ послови, бето-
нирања, рушења кућа,
шупа, кошење траве, оба-
рањее стабала. 060/035-
47-40. (280521)

ТРАЖИМ посао бетони-
рања, зидања, малтериса-
ња, израде и поправке
кровова. тел. 063/102-94-
16. (280552)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, по-
вољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (280582)

МЕДИЦИНСКИ педикир,
урасли нокти, курје очи,
релакс и медицинска ма-
сажа. 061/308-95-86.
(280585)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(280685)

КОШЕЊЕ траве, сечење
дрвећа, вађење пањева,
сејање траве. Фрезирање.
064/19617-32. (280660)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03.

РАДИМ све физичке по-
слове, чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (280687)
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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

20. јула 2019. престало је да куца велико срце наше драге

ЈЕЛЕ ДОШЕН
1945–2019.

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.

Почивај у миру вољена наша....

У великом болу твоји: супруг МИЛАН, ћерке ДРАГАНА и ДУШКА,

зетови СРЂАН и ДАРКО, унуци ТАТЈАНА, НЕМАЊА, АНЂЕЛА,

СТРАХИЊА и ТЕОДОРА

(64/280601)

Последњи поздрав

драгој снаји

ЈЕЛИ

ДОШЕН

од ДРАГЕ

и СНЕЖЕ

(65/280603)

Последњи поздрав

комшиници

ЈЕЛИ

ДОШЕН

Станари у Исидоре

Секулић 11

(66/280603)

Последњи поздрав

ЈЕЛИ

ДОШЕН

Најдражој комшини-

ци од ЂОЛЕТА и ЂУ-

КЕ са породицом

(53/280582)

Последњи поздрав

ЈЕЛИ

ДОШЕН

Најдражој комшини-

ци од ЗОРЕ са поро-

дицом

(54/280582)

Последњи поздрав снај-
ки, шурњаји и ујни

ЈЕЛИ ДОШЕН
Породица ВРАЊЕШ

(52/1280581)

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

БОЖИДАРУ ЈОСИМОВУ
14. XII 1934 – 22. VII 2019.

Ожалошћени: супруга БОРИСЛАВА, ћерка ВЕСНА, унук БОЈАН

и син ДЕЈАН са породицом

Сахрана је обављена 24. јула 2019. на Новом гробљу
(62/280587)

19. јула 2019. преми-
нула је наша мајка,
свекрва и баба

ЛЕПА

ТРАЈКОВСКИ

Последњи поздрав.
Син РАДОМИР, снаја

СУНЧИЦА, унуци
СВЕТЛАНА, ДРАГАНА

и ЖЕЉКО
(74/280628)

19. јула 2019. преми-

нула је наша супруга,

мајка и баба

ЛЕПА

ТРАЈКОВСКИ

последњи поздрав од

супруга ПЕТРУНА,

сина ДРАГАНА, снаје

БЕБЕ и унуке АНЕТЕ
(75/280629)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријтељима и познаницима

да је 14. јула 2019, у 69. години, преминула наша драга

ИЛИНКА ЖИВКОВ
1950–2019.

Сахрана је обављена 16. јула 2019, на гробљу у Самошу.

Ожалошћени: супруг ЖИКА, брат ПАЈА са породицом, заова ВИДА

са породицом и остала родбина и пријатељи

(6(2804489

Последњи поздрав

мојој другарици

ИЛИНКИ

ЖИВКОВ

Недостајеш ми.

СЛАВИЦА

с породицом

(32/280519)

ИЛИНКА

ЖИВКОВ
Нека је вечни мир и
спокој њеној души, а
нама сећање на сва ње-
на добра која је нама
чинила.
Почивај у миру.

Породица КОРДА
(42/280541)

Са неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину и при-

јатеље да је 19. јула 2019. преминуо наш вољени

ДРАГО КАЛАБИЋ
рођ. 18. III 1952.

Сахрана је одржана 20. јула 2019, у 14 сати, на Старом пра-

вославном гробљу.

Воле те твоји: БИЉАНА, ЈЕЛЕНА, МИЛИЦА, ЖАРКО, 

ДАНИЛО, МИЉАН, НИКОЛА и ПЕТАР

(58/280578)

Последњи поздрав куму

КАЛАБИ

Породица КОСИЋ

(18/280480)

Почивај у миру

ДРАГО

СЛАВИЦА ПЕЈОВИЋ

са породицом
(77/280633)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ДРАГУ

КАЛАБИЋУ

С поштовањем

и тугом ТОМА

и БОСА ВАСИЛЧИН

(59/1280579)

Најдражи тата

Хвала ти.

ЈЕЛЧЕ и МИЛЧЕ

(60/280580)

Тужна срца опраштамо се од драгог пријатеља, дру-
гара, кампера

ГОРАНА РИСТИЋА РИЛЕТА
1957–2019.

С поштовањем и пијететом чуваћемо успомене на
тебе.

Другари из кампа: РАДА, ЗОРАН, 

ЈУЛИЈАНА, НЕША, ЗОРАНА, СЛАВКО, 

ЉУБИЦА, ПЕЂА и ВЕРИЦА
(67/280604)

Напустила нас је на-

ша драга мајка и бака

СТОЈАНА

ЋИРИЋ
30. IV 1923 – 17. VII 2019.

Пружала нам је љу-

бав, снагу и подршку

у животу.

Нећемо је заборави-

ти.

Ћерка РУЖИЦА

и унука ДАНИЦА

(40/280537)

Драгој баби и свекрви

СТОЈАНИ

ЋИРИЋ
30. IV 1923 – 17. VII 2019.

Са захвалношћу и

поштовањем опро-

стили смо се од тебе.

Унук НЕБОЈША, 

унука КРИСТИНА

са породицама

и снаха ЗОРИЦА

(41/280537)

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 26. јул 2019. 21

У суботу, 27. јула 2019. даваћемо годишњи помен

у Светоуспенском храму, у 10 сати

др БОГДАН ПУТНИК
1943–2018.

Време пролази, а туга за тобом никада.

Твоји најмилији: МАРИКА, НЕШО, МАЈА, 

МЛАДЕН, МИЛОШ и МАРКО

(24/ф)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА РОКНИЋ РОКА

Прошло је пола године откако си нас напустио.

Оставио си неизбрисив траг честитог човека и

доброг другара.

Почивај у миру!

ЈОВИЦА ШАМАРА

(38/280530)

Сећање на

МАРТАЋ СТРАХИЊУ
2009–2019.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Супруга ВОЈИСЛАВКА и кћерке ИВАНА и МИЛИЦА са
породицама (26/280514)

IN ME MO RI AM

И данас у срцу и мислима најближих

БОГДАН БАСАРИЋ
1989–2019.

ПОРОДИЦА
(25/Ф)

У суботу, 27. јула, у 11.30, на Старом православном гробљу у

Панчеву, даваћемо годишњи помен нашој драгој и вољеној

ЈЕЛЕНИ БУБАЛО ЛЕЛИ

Прошла је најтужнија година, али постоји љубав коју смрт не

може да избрише и туга коју време не може да излечи.

Мама, тата и брат са породицом

(7/280447)

ЈУГОСЛАВ

АЛИМПИЋ

ЈУГА
27. VII 2015 – 27. VII 2019.

У нашим срцима ту-

га, у дому нашем ве-

лика празнина. 

Не видимо ти очи и

не чујемо ти глас, али

осећамо да си ту из-

међу нас.

Супруга БРАНКИЦА,

син НИКОЛА и

ћерка ВАЛЕНТИНА
(68/280618)

Четири године без тебе

ЈУГОСЛАВ

АЛИМПИЋ

ЈУГА
27. VII 2015 – 27. VII 2019.

Не постоји време које

доноси заборав, нити

сећање у којем те нема.

Живиш са нама.

Твоја сестра НЕЛА, 

зет РИЛЕ и сестричине

АНА и ТЕА

(9/280452)

ЈУГОСЛАВ

АЛИМПИЋ
2015–2019.

У суботу, 27. јула, у

пола једанаест, дава-

ћемо четворогоди-

шњи помен нашем

непрежаљеном сину.

Сине наш, у свакој

сузи видимо Тебе,

плакаћемо да би те

што дуже гледали.

Неутешни родитељи

ЈОВА и МИРА
(39/280534)

28. јула навршава се једанаест година откад није међу

нама наш вољени син и брат

МИЛАН СТУПАР
2. III 1986 – 28. VII 2008.

Дуго те нема са нама а сећања остају до краја живота. 
Оставио си трагове који се не бришу и доброту која се
памти.

Воле те твоји: мајка СТАНА, отац ДРАГО и брат ДРАГАН

као и братаница АНЂЕЛА и братанац ЛУКА
(29/280514)

СОФИЈА

ГОЛУБОВИЋ
14. VII 1997 – 24. VII 2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(19/180454)

ЂОРЂЕ

ШУШЊАР
Осам година је прошло,
бол и туга не пролазе,
сећање на тебе не бледи
и љубав не пролази.
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима. Волимо те
тата.

Син БОЈАН и ћерка
БОЈАНА са мамом

(81/280649)

ЉУБОМИР

РИСТИЋ

Љубо, годину туге ни-

је лечило време већ

љубав и лепа сећања.

Твоји: ОГЊЕН

и ЂУЂА, таст, ташта
и сваја

(82/280662)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

МОДОШАНОВ
23. VII 1994 – 23. VII 2019.

С љубављу

и поштовањем

СОФИЈА, ИВАН

и ГОГА
(85/280683)

Последњи поздрав

МАРКО

БРОЗОВИЋ

Породица

РАИЧЕВИЋ

(63/280596)

Болна срца обавештавамо да је наш драги

проф. МАРКО БРОЗОВИЋ
1940–2019.

преминуо 19. јула 2019, у Суботици.

Сахрана је обављена 23. јула 2019, у Панчеву,

на Старом православном гробљу.

Ожалошћени: брат ДУШАН, снаја ЗОРИЦА,

сестрић ИЛИЈА са породицом и сестре

МИЛЕНА и АНКА са породицама као и

остала родбина и пријатељи

(80/280643)

22. јула, после краће болести, у 91. години, на-

пустио нас је наш вољени

ДУШАН ТАПАВИЧКИ

Ожалошћени: ћерка МИЛИЦА, зет ВЕЉКО,

унуци ИВАН, ДАНА и ФИЛИП, ОЛГА КИСИЋ и

остала многобројна родбина

(84/280672)

Пресушила је последња оаза доброте. Срећан пут веч-
ном дечаку

МАРКУ

ГОРАН, ОЉА, ЛУКА и СОФИЈА

(86/280692)

31. јула навршава се пет
година откако није са
нама наша

ЈЕЛЕНА

ЛАЦКОВ
1931–2014.

С љубављу чувамо успо-
мену на тебе.

Твоји најмилији
(87/280693)

Последњи поздрав зету

РАДИВОЈУ

СТОЈАНОВСКОМ
од породице

КАРАФИЛОСКИ
(78/280638)

Последњи поздрав

нашем драгом

РАДИВОЈУ

СТОЈАНОВСКОМ

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(79/280638)

18. јула преминула је

наша драга

МИЛИЦА

ЈОВАНОВСКИ
1939–2019.

Тугују њени

најмилији

(57/и)
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У суботу, 27. јула, у

10.30, дајемо годишњи

помен нашем брату

НЕНАДУ

САВКОВИЋУ

Брат БОГОЉУБ

и сестра ЈАСМИНА

(3/280437)

САВО МИЋИЋ

Прошло је тужних четрдесет дана откада је наш мили
брат заувек отишао да спава у наручју анђела.
Тужни брат и сестре – ВЕЉА, ЗАГА, БОСА и ЗОРИЦА

(11/280459)

ВАСО ЂУКИЋ
25. јула 2019. навршавају се три године откако си нас
напустио.
Заувек у срцу и мислима.

Твоја породица
(22/280487)

У суботу, 27. јула, у 10.30, на Новом гробљу,

даје се шестомесечни помен нашем вољеном

ТОМИСЛАВУ РАДОЈЕВИЋУ

Супруга НЕГИЦА, ћерка ЗЛАТИЈА

и син БОЈАН

(23/280493)

ГОРАН ЈОКИЋ

ГОГО
1981–2001–2019.

Време пролази, бол и
туга остају. Недостајеш
нам анђеле вољени.

Тата РАДИША, мама
МИРА и брат Г

РАДИМИР с ВЕСНОМ
(33/280523)

28. јула 2019. године, у Омољици, даваћемо полугоди-
шњи помен нашој супрузи, мајци, ташти и баки

ЛОЗЕНИ БАРАЈИЋ
Бескрајно Ти хвала за несебичну љубав коју си нам
пружала. Са поштовањем и љубављу живиш у нашим
сећањима.

Ожалошћени: супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈЕЛА
и ДРАГАНА и син МИЛАН, зетови ЂОРЂЕ и НЕНАД

и унуци ЛУКА и ДУЊА
(35/280527)

Прошло је шест месеци откако нас је напусти-

ла наша драга мајка, ташта и бака

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
27. X 1944 – 31. I 2019.

Мајчице,

тужно је без тебе, недостајеш све више!

Више ништа није исто.

Чувамо те у нашим срцима, мислима и сећањи-

ма.

Твоја ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД

и унука ДУЊА

(36/280529)

Навршава се пола године откада са нама

није драга мајка и ташта

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
27. X 1944 – 31. I 2019.

С тугом и сетом чувамо сећање на тебе.

Твоја ћерка ДАНИЈЕЛА и зет ЂОРЂЕ

(37/280528)

Једанаест тужних година без тебе драги

наш

НИКОЛА
Нема правих речи да опишу време које

пролази без тебе...

Постоје трагови који се не бришу, сећања

која не бледе, ране које не зарастају.

Бол није у речима и сузама, већ у нашим

срцима у којима ћеш вечно живети.

Твоји: тата, мама и брат МАРКО

с породицом
(44/280547)

НИКОЛА ЈАНИЋИЈЕВИЋ

Једанаест тужних година откако си нас на-

пустио, али ниси отишао из наших срца.

Твој ујак МИЛОЈИЦА, ујна ЛЕНА, 

брат ВАСИЛИЈЕ и сестра

НИКОЛИНА ЋИРКОВИЋ

(45/280547)

СЕЋАЊЕ

АНКА ПОПА
2014–2019.

(43/280545)

СЕЋАЊЕ

НАТАЛИЈА

БАБИЋ НАЦА
2003–2019.

С љубављу и тугом, 

тата

(49/280555)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР ПРИЈОВИЋ
1923–1993.

С поносом и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

МИЛЕ и ЗОРАН

(47/280553)

Драги наш

ГОЈКО

БЈЕЛИЋ

Прошла је болна годи-
на како ниси са нама,
али заувек остајеш у
нашим срцима.

Воле те твоји
најмилији

(28/280510)

27. јула 2019. године, у 11 сати, на Новом пра-

вославном гробљу, дајемо шестомесечни по-

мен нашем никад непрежаљеном

ДАРКУ ДОЈЧИНОВСКОМ
15. IV 1988 – 23. I 2019.

Заувек неутешни твоји најмилији

(27/280568)

26. јула навршавају се две тужне године откада није са нама

наша вољена супруга и мајка

ЂУРЂЕВКА ГРУБЕТИЋ ЦЕЦА

Сваким даном недостајеш све више и више...

С љубављу и тугом

Твоја породица

(21/280484)

2. августа 2019. навр-

шава се година откад

си нас напустио дра-

ги тата, деда

ЈАНОШ

НАЂ

Ожалошћени: ћерка

ЈУЛИШКА, зет

ЗЛАТОМИР, унуке

МАЈА и МИРЈАНА

са породицама

и унук БОГДАН

(55/280564)

У суботу, 27. јула, у
11.30, на Новом гро-
бљу, обележићемо ше-
стомесечни помен на-
шој драгој

СЛАВИЦИ

КЕПИЋ

Бол и туга је велика у
нашим срцима.

Супруг МИЋА, 
син ЖЕЉКО, 

ћерка НАТАША, снаја
ГОРДАНА, унук ЛАЗА

и унуке АЊА, СОФИЈА
и ЈОВАНА

(69/280612)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

БИСЕРКА ЈОВАН
1920–2009. 1940–2016.

Ваш РАДИСАВ(70/280614)

СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕ

ШУШЊАР
27. VII 2011 – 27. VII 2019.

Заувек у срцима супруге

БРАНКЕ и ћерки

ЈАДРАНКЕ и НАТАШЕ

са породицама
(73/280624)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 26. јул 2019. 23

ЈАНОШ

КОРОДИ
2. VI II 2018 – 2. VI II 2019.

27. јула 2019. даваће-
мо годину дана нашем
Јаношу.
Прође година, али не
прође сећање на тебе.

Твоји најмилији
(5/280445)

Навршила се година од
одласка у вечну кућу

КОРОДИ

ЈАНОШ

Сестра БЕЖИКА, зет

ИВАН са породицом,

сестра КАТИЦА

и зет МАЋАШ
(1/280415)

ЗОКИ
23. VII 1975 – 16. VI 2019.

Лепото наша, за нас че-
трдесет тужних дана –
не миримо се са ствар-
ношћу.
Почивај у миру, буди са
анђелима.

Породица
ЈАЋИМОВСКИ

(2/280435)

У недељу, 28. јула 2019. године, у 11.30, одржа-

ћемо шестомесечни помен нашем драгом

СРЕТЕНУ ЋАЛИЋУ

Утеху тражимо у успоменама изатканих на за-

једничком животном путу, али туга је велика и

непреболна.

Хвала ти за све што си нам пружио, неизмерно

те волимо до вечности.

Твоји: супруга МАРИЈА, син НЕНАД, снаја

СЛАВИЦА и унуци ВЛАДИМИР и ЗОРАН

(4/280443)

Навршило се осам

година

ДАНИЦА

ПРОДАНОВ

Недостајеш....

Ћерка САЊА, син

ЗОРАН са породицама

и заова КАТИЦА
(8/280450)

Двогодишњи помен

ТРАЈАНКА ГРГОВСКИ

Твоји најмилији

(10/280455)

Прошло је тужних четрдесет дана откада ниси

са нама

ЗОРАН СТОЈКОВСКИ

Туга не престаје и не постоји време које ће ума-

њити бол и празнину.

Заувек си у нашим срцима.

Твоји најмилији: мајка ЈАГОДА, отац СМИЛЕ

и брат РАЈКО са породицом

(13/280464)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 27. јула 2019.

године, у 11 сати, на Новом гробљу, давати једногодишњи помен

нашем вољеном

МАРКУ ЈОВАНОВИЋУ МАРЕТУ
8. XII 1996 – 29. VII 2018.

Оставио си трагове који се не бришу, 

сећања која не бледе, 

доброту која се памти,

бол и тугу који су вечни.

У срцу те чувамо, анђеле наш.
Твоји: мама, тата, сестра и бака

(16/1280467)

Годину дана откако није са нама наш

МАРКО МАРЕ

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те во-

ле. Док живимо и ти ћеш живети са нама.

Баба ЈОСКА, деда ТОМА, тетке ВИОЛЕТА

и ОЛИВЕРА са породицама

(15/280465)

Година прође, дан никад

МАРКО ЈОВАНОВИЋ МАЋА
1996–2018.

Нема те... Али није то заувек, заувек не постоји.
Вратиш се ти кроз снове, сећања, успомене.
Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком тренутку
када ти име изговоримо.
Недостајеш...

Твоји: тета БЕБА, теча ДЕЈАН и браћа
МИЛОШ и ГОРАН

(14/280465)

Годишњи помен

драгом

МАРКУ

ЈОВАНОВИЋУ

Породица ПЕНДИЋ

(31/

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША ПОТКОЊАК
31. VII 2007 – 31. VII 2019.

Време пролази, а бол и туга остају вечно.

Недостајеш нам као и првог дана.

Твоји најмилији: мајка БИСЕРКА, отац ЂУРИЦА,

сестра НАТАША и син УРОШ

(17/280472)

Сећање на наше драге

СУБОТИЋ

МОЈСИЈЕ ЉУБИЦА
1999–2019. 2002–2019.

С љубављу: син ЗОРАН, снаја СМИЉАНА и унуци ДЕЈАН
и ВЛАДИМИР (20/280483)

СЛОБОДАН

ДАБИЋ
Прошло је већ три године.

Баба и чика
(34/280524)

Прошла је болна година откако није са нама

мој вољени супруг, брат, пријатељ и комшија...

У суботу, 27. јула 2019, у 11 сати, посетићемо

његову вечну кућу на Православном гробљу у

Старчеву

ГОРАН КОБАС
1966–2018.

У срцу туга, на гробу тишина а у дому нашем

велика празнина. 

Не видим ти очи и не чујем глас, али осећам да

си ту између нас.

Заувек у мом срцу – твоје МАЧЕ

(56/280565)

ЉУБЕ

ЗАГОРАЦ

Искрено поштовање

и захвалност колеги

за труд и предан рад.

Колектив Института

др „Јосиф Панчић”

Панчево
(61/ф)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошло је годину дана
како ниси са нама

ЈОВАН

МАЦАКАЊА
Заувек у срцима: 

син МИРКО, 
снаја СВЕТЛАНА, 
унуци СУНЧИЦА, 

НЕБОЈША и МИЛИЦА
(48/280554)

29. јула навршавају

се три тужне године

откако нас је напу-

стила наша вољена

МИРОСЛАВА

Њена породица

(30/280941)

ЗОРАН

СТОЈКОВСКИ

С љубављу и тугом у ср-
цима чуваћемо успо-
мену на тебе. Нека те
анђели чувају.

Ујна СТОЈНА
с породицом

(71/280620)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

ТРИМОВСКИ
1956–2014.

Године пролазе, туга у
бол и не. 
Вечно си у нашим срци-
ма и мислима.

Твоји најмилији
(72/280622)

Драга

САШКА

Време пролази, туга

и бол остају.

Тата ЈОВИЦА, 

бата АЦА, ЕМИНА

и НЕША

(76/280630)

Прошло је једанаест тужних година откада ни-

си са нама

АЛЕКСАНДРА МИЛУНОВ

САШКА

Волимо те и у срцу чувамо.

Супруг ПРЕДРАГ и синови МАРКО и СТЕФАН

(83/280671)
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

За бо ра ви те на сво је про бле ме,
јер су ва ма бли ској осо би по треб -
не ва ша по др шка и по моћ. Мо гућ
је из не над ни пут у ве зи с по слом
ко ји оба вља те. Мо жда ће те от пу -
то ва ти у ино стран ство. Ако сте
са ми, мо же те оче ки ва ти див но
по знан ство.

Че сто за бо ра вља те да са ми гра -
ди мо сво ју сре ћу, као и да смо
са ми од го вор ни за све сво је не у -
спе хе. Ра ди те на се би у овој сед -
ми ци и не до но си те ве ли ке и да -
ле ко се жне од лу ке. Пре кон тро ли -
ши те при ти сак.

Иа ко сте се тек при ми ри ли од
бур них до га ђа ја од про шле сед -
ми це, већ вам сле ди но во из не -
на ђе ње. Не мој те би ти нер во зни,
раз дра жљи ви и на крај ср ца.
Про ме не ко је же ли те да на пра -
ви те у свом жи во ту мо ра ће да
са че ка ју.

До би ће те по твр ду да по слов ни
план на ко ме ра ди те има ве ли ке
шан се да успе и фи нан сиј ски се
ис пла ти. Дај те се би оду шка,
пла ни рај те од мор и опу сти те се.
По сто ји мо гућ ност по зи ва у
иностран ство. При хва ти те и
ужи вај те.

Док се сви од ма ра ју, ви има те
по сла пре ко гла ве. До го во ри ко је
сте на пра ви ли пре из ве сног вре -
ме на и за ми сли с по чет ка го ди не
по ла ко по чи њу да се ре а ли зу ју.
До бар по слов но-фи нан сиј ски пе -
ри од је пред ва ма. За јед нич ки
пут отва ра но ве пла но ве.

Ко ли ко год да бе жи те од исти не,
она вас су стиг не. Не ре ше ни про -
бле ми или по сле ди це ма ле не ис -
кре но сти са да до ла зе на на пла -
ту. Не кад ни је ни бит но ко је
крив, са мо је по треб но на ћи
ком про мис. Не ће те има ти нов ча -
них про бле ма.

Кра јем сед ми це мо ра ће те да про -
ме ни те не ке пла но ве због ста ри -
јег чла на по ро ди це. То ће про -
лон ги ра ти не ке ва ше за ми сли,
што ће се по ка за ти као до бро, јер
ће те ус пе ти да из бег не те не су гла -
си це са са рад ни ци ма. Љу бав ни
пла мен вас гре је свом сна гом.

Ста ви те ак це нат на свој при ват ни
жи вот. За про ме ну, до бро про а -
на ли зи рај те где сте по гре ши ли.
За јед нич ки од мор ре шио би мно -
ге про бле ме ко је има те у парт -
нер ским од но си ма. На по слов -
ном пла ну вам се зве зде сме ше и
мо гу ћа је до дат на за ра да.

Нер во зни сте и на тре нут ке по -
ма ло агре сив ни. Ду го за не ма ру -
је те не ке сво је же ље, а са да је
при ли ка да их са ми се би ис пу ни -
те. По ро дич ни про бле ми ће се
ре ша ва ти и без вас, не мо ра те
би ти за чин сва ки пут.

Пре ста ни те да се по на ша те као
увре ђе но де те. Бу ди те про ми -
шље ни и по ма ло су ро ви, о ко ме
год да је реч на по слу. Не мој те
на се да ти на зам ке бли ског са -
рад ни ка, са се ци те их у ко ре ну.
Пла ни рај те за јед нич ки пут с
парт не ром.

Че ка те већ ду же вре ме да се
свет по кре не у ва шу ко рист, а он
се већ по кре нуо. На пра ви те ве -
ли ко спре ма ње сво јих фи нан си -
ја, али и са рад ни ка, јер ни је баш
све ка ко из гле да. Про ве ри те
сва ку ин фор ма ци ју пре не го што
ре а гу је те.

Про бле ми на по слу не ће се ре -
ши ти ако бу де те са мо не ми по -
сма трач до га ђа ја, али ни ва ша
пре те ра на агре сив ност не ће
баш по мо ћи. На ђи те ме ру, отво -
ре но по раз го ва рај те и већ по ла
про бле ма би ће ре ше но.

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.

Војловачке 
маце

Два мачета недавно су склоњена са опа-
сних улица, а сада су у потрази за озбиљ-
ним удомитељима.

Ови лепотани су стари око два и по
месеца; мужјак је црно-бели, а женкица
сива. Сада су темељно очишћени од па-
разита и навикнути на живот у двори-
шту, али могли би да се привикну и на затворени простор.

Све друге информације могу се добити на контакт-теле-
фон 060/445-47-48.

Жујкина породица
Три шармантна „дечака” траже дом
у што краћем року. Због опасности
које их вребају на улици, нису мо-
гли да остану тамо дуже са својом
мамом Жујком, па су их добри љу-
ди склонили.

Налазе се у привременом смешта-
ју, али ту неће моћи још дуго да
остану.

Весели су и разиграни, као и ве-
ћина штенаца њиховог узраста, а све друго може се сазнати
на контакт-телефон 065/523-07-46.

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.

Љу би те љи мо то ра, ро кен ро ла
и до бре за ба ве до че ка ли су про -
те клог ви кен да два де се ту уза -
стоп ну фе шту на пан че вач ком
ке ју.

Иа ко, пре ма ре чи ма во де ћих
чла но ва, ни је би ло ни кад те же
у ор га ни за ци о ном сми слу, љу -
бав пре ма овој вр сти дру же ња
над вла да ла је сва ис ку ше ња.

Та ко је Мо то-клуб „Ко јот” по -
но во про нео до бар глас о овом
гра ду, за ко ји су још јед ном са -
зна ли мно ги свет ски пут ни ци и
до бри љу ди с ра зних стра на.

У по след ње две де це ни је ствар
је ја сна – сре ди ном ју ла на -
шим гра дом го спо да ре моћ не
ма ши не ко је мо гу да гр ме као
из обла ка.

Пр ви дво точ ка ши су на збор -
но ме сто на град ској та ми шкој
пла жи по че ли да при сти жу у
че твр так, 18. ју ла. Углав ном су
то би ли ино стра ни чла но ви Мо -
то-клу ба „Ко јот” („Coyote”), ко -
ји су прак тич но до шли у по моћ
сво јој пан че вач кој бра ћи по бо -
ја ма. До ма ћи ни су их до че ка ли
са ши ро ким осме хом и пи кант -
ним гу ла шем, укрч ка ним под
вар ја чом Бо ле та Бај ке ра, је ди -
ног по ча сног чла на клу ба.

Су тра дан је го сти ју би ло мно -
го ви ше, уз рас по ло же ње на
нај ви шем ни воу, као на сва -
ком по чет ку не чег ле пог. Усле -
ди ла је од лич на свир ка у овим
при ли ка ма не из бе жног до ма -
ћег са ста ва „Trouble Heart”. На
тај до бар вајб на сло ни ли су се
пан ке ри из бен да „Јор го ва ни”,
а од лич но му зич ко ве че за о -
кру жи ли су „Су пер мен си”.

Ур не бе сне „пи ја не на о ча ре”

Сва ну ла је и вре ла су бо та. Ре -
кло би се – ни кад вре ли ја, на -
ро чи то за го сте сме ште не у кам -
пу на ке ју, на вик ну те на хла до -
ви ну рас ко шних кро шњи. И по
то ме је пан че вач ки скуп био
оми љен. Ме ђу тим, по си ли за -
ко на град ска пла жа је ого ље на,
па ем што је ви зу ел но јад но из -
гле да ла, ем што су бај ке ри би -
ли осу ђе ни на ку ва ње у ша то ру.

За то је бес пла тан па суљ био
од лич но ску ван, па су го сти,
на кон окре пље ња, за јед но с до -
ма ћи ни ма, по се да ли на „па -
кле не стро је ве” и кре ну ли на
пан че вач ке ули це. По сло бод -
ној про це ни, би ло их је укуп но
700, а бар две тре ћи не њих иза -
шло је на тра ди ци о нал ни де -
фи ле, што су не ки гра ђа ни са
ус хи ће њем до че ка ли; на рав но,
би ло је и оних дру гих...

Али су за то сви би ли сло жни
да су пре по зна тљи ве бај кер ске
игри це, као и увек, би ле ур не -
бе сно за ни мљи ве. Сме њи ва ли
су се смех и апла у зи ка да су
хра бри кан ди да ти као ви кин зи
са шти том чи ни ли све да се до -
мог ну пи ва, бо ре ћи се про тив
ва тро га сног шмр ка. Би ло је и
ле пих на гра да, а ове го ди не у
то ме је „ко јо ти ма” по мо гла Аген -
ци ја за без бед ност са о бра ћа ја,
ко ја је три ка ци ге по кло ни ла
нај бо љи ма у ски да њу ко ба си ца
с мо то ра у во жњи. По себ ну па -
жњу при ву кло је упра вља ње би -
ци клом с „пи ја ним на о ча ра ма”,
што је не ка вр ста си му ла ци је
во жње у ал ко хо ли са ном ста њу.

Кроз те ша ша ве ђо злу ке све се
ви ди ви ше стру ко, а и те шко је
од ре ди ти пра вац кре та ња. По -
је ди ни так ми ча ри ни су чак ус -
пе ли ни да стар ту ју.

На кон те „ко мен ди је” су бот -
ња за ба ва на ста вље на је на сту -
пом клуп ског бен да пан че вач -
ких „ко јо та” – са ста ва „Блуз де -
ли верс”. По том су љу би те љи
твр ђег зву ка ужи ва ли уз не за -
бо рав не хе ви ме тал ну ме ре, ко -
је је из во дио „Metallica Tribute
Band”, a му зич ку тач ку на ју -
би леј, про ве ре ним рок хи то ви -
ма, ста ви ла је „Хит на по моћ”.

Сва је сре ћа да та ква вр ста
ур гент не услу ге ни је би ла нео -
п ход на про те клог ви кен да, јер
ни је би ло ни ка квих по вре да,
па су се сви ко ји су до шли на
сво јим мо то ри ма, у не де љу, на -
кон до руч ка, без бед но од ве зли
сво јим до мо ви ма.

А то је ипак у овој при чи
нај бит ни је...

Кре ну ло с при ко ли це...

При ча о ор га ни зо ва ном оку -
пља њу мо то ри ста да ти ра од
по чет ка дру ге по ло ви не де ве -
де се тих го ди на про шлог ве ка.
Та да је, мно ги то зна ју, гру па
до ка за них за љу бље ни ка у дво -
точ ка ше и све што та фи ло зо -
фи ја жи вље ња об у хва та, пред -
во ђе на ле ген дар ним пре ра но
пре ми ну лим Ми ла ном Ри сти -
ћем – Ми шом Кра ком, по че -
ла да ма шта о до га ђа ји ма ка -
рак те ри стич ним за аме рич ки
лај фстајл.

Је дан од те не ко ли ци не осни -
ва ча „Ко јо та”, ње гов пред сед -
ник од 2007. до 2015, Пе тар
Мар тин че вић Пе ра, на во ди да
је клуб до био па пи ре 1998. го -
ди не, али да је иде ја „за ко тр -
ља на” мно го ра ни је.

– У тој гру пи би ли смо Крак,
Ри ста, Жи ка, Да не, као и Пеп -
си, Ко ле и ја, ко ји смо још увек
ак тив ни чла но ви. Ту је и Га ги
с „Блуз де ли вер си ма”, ко ји су
нам сви ра ли од са мог по чет ка,
као и Ђе ка, чи ја нам је не се -
бич на ме диј ска по др шка у то
вре ме ве о ма зна чи ла, а он је
ка сни је био и во ди тељ мо то-
ску по ва. Би ло ка ко би ло, пр ву
жур ку на пра ви ли смо 1998. го -
ди не иза До ма омла ди не, јер
ни смо има ли за до во ље не кри -
те ри ју ме, да би смо пр ви скуп

„томо се”, ко је да нас тре ти ра -
мо као олд тај ме ре. Ре ци мо, је -
дан чи ча из Шап ца нам је до
пре не ку го ди ну, док ни је, на -
жа лост, умро, до ла зио „апе е -
ном 6”, све с би са га ма – ка же
овај Пан че вац.

Пе ра до да је и да управ ни од -
бор, чи ји је члан, ра ди це ле го -
ди не, а при пре ме са мог ску па
по чи њу од че тврт ка.

– Про блем је био и то што
смо про шле го ди не у но вем -
бру Гра ду пре да ли зах тев за
ор га ни за ци ју ску па, а по зи ти -
ван од го вор нам је сти гао тек
пре три не де ље. Ко ли ко је у та -
ко крат ком пе ри о ду те шко све
ор га ни зо ва ти, су ви шно је и го -
во ри ти. На су прот то ме, сва ка
част на по др шци град ским слу -
жба ма по пут „Хи ги је не” или

при ре ди ли на ред не го ди не на
град ској пла жи. Та да је све из -
гле да ло по ма ло сме шно – од
кам па и шан ка до им про ви зо -
ва не би не, у ства ри ка ми он ске
при ко ли це. То је би ло та да нор -
мал но за ова ква оку пља ња, али
смо већ на на ред ном ску пу има -
ли мон та жну би ну, а на тре -
ћем и про фе си о нал ни стејџ.
До го ди ло се, ре ци мо, и то да
та ман по ста ви мо це ра ду и да

нам је за не ко ли ко ми ну та ве -
тар оду ва. Пр вих го ди на наш
мо то-скуп ни је по се ћи ва ло пре -
ви ше стра на ца, евен ту ал но би
за лу та ли на ши дру га ри из Бо -
сне – на во ди Пе ра.

Убр зо се ис по ста ви ло да је
при мар ни про стор на пла жи
пре ма ли, јер је из го ди не у го -
ди ну би ло све ви ше љу ди.

– Све че шће је до ла зи ло до
за кр че ња, па смо мо ра ли да
ко ри сти мо и гор њи део. Што
се ти че му зи ча ра, у по чет ку су
ма хом сви ра ли Пан чев ци, а по -
ред „Де ли вер са” и са ста ва „Tro-
uble Heart”, че сто су на сту па -
ли и Жа ре и Ми зге или „Ва -
тре на во да”. Та да је све ор га -
ни за ци о не по сло ве оба вља ло
не што пре ко два де се так чла -
но ва. Сви су по те за ли, а нај ви -
ше та да шњи пред сед ник Ми -
ша Крак, чо век ко ји је имао
ве ли ку ха ри зму и увек нам да -
вао под стрек. Ка ко је скуп ра -
стао, мо ра ли смо и тај број да
уве ћа ва мо, па смо ове го ди не,
по ред ше зде се так на ших чла -
но ва, ан га жо ва ли љу де са стра -
не и, на рав но, про фе си о нал но
обез бе ђе ње, јер нам је без бед -
ност нај ва жни ја – ис ти че бив -
ши пред сед ник.

Скуп је по при мао све ве ће
раз ме ре, а до бар глас се ширио

и по ино стран ству, ода кле је
до ла зи ло све ви ше го сти ју; че -
сто их бу де го то во по ло ви на,
па због то га мо жда ма ло не до -
ста је оне ста ре ин ти ме.

– Има мо и пе то ри цу чла но -
ва у Ма ђар ској, тро ји цу Сло ве -
на ца и јед ног Сло ва ка с на дим -
ком Џо ни, ко ји је с на ма мал -
те не од по чет ка. Они има ју јед -
на ке оба ве зе – по ма жу, по шту -
ју пра ви ла, но се бо је, пла ћа ју

чла на ри ну... Ве ћи ну смо упо -
зна ли на пу то ва њи ма, а због
че га су с на ма, без об зи ра на
да љи ну – то се и ми по не кад
за пи та мо. Мо жда их је при ву -
кла упра во та до ма ћин ска и
мир но доп ска ат мос фе ра. До -
ла зи ли су нам и по мно го че му
свет ски по зна ти „хел си” и „бан -
ди до си”, али ни кад ни су пра -
ви ли ни ка кве екс це се. На рав -
но, ту су и ко ле ге из дру гих
пан че вач ких клу бо ва и по ма -
жу нам на раз не на чи не – ис -
ти че Пе ра „Ко јот”.

Не кад „гво жђе”, да нас
„пла сти ка”

Мо жда се и ску по ви нај ви ше
раз ли ку ју по из гле ду ма ши на
ко ји ма се бај ке ре до во зе.

– Док да нас пре вла ђу ју „тр -
ка ли це”, та да се ви ше во зи ло,
ка ко ми бај ке ри ка же мо, „гво -
жђе” – мно го ма ње спорт ски
мо то ри, с ма ње пла сти ке.
Углав ном „чо пе ри”, као и они
руч но пра вље ни. Не бих за не -
ма рио ни „ем зеј це”, „ја ве”,

„Зе ле ни ла” – на гла ша ва члан
„Ко јо та”.

Та ко го во ри не ка да шњи пред -
сед ник „Ко јо та”, ко ји је на том
ме сту на сле дио ле ген дар ног
Ми шу Кра ка, на кон ње го ве пре -
ра не смр ти, а у по след њих не -
ко ли ко го ди на ту „функ ци ју”
оба вља Ати ла Не мет.

Он је дру ге ве че ри с би не за -
хва лио сви ма на по др шци, а до -
де ље не су и за хвал ни це ле ген да -
ма у бај кер ско-ро кер ском све ту,
сви ма зна ним фа ца ма, као што су
чу ве ни Фи јук, па Жа ре, су ди ја из
Би је љи не, и Уча из Бе ле Цр кве.

Сви они су од по чет ка ра до
го сто ва ли код „ко јо та”, ко ји ће
са свим си гур но на ста ви ти да
сво јом пре по зна тљи вом го сто -
љу би во шћу у нај бо љем све тлу
про мо ви шу и овај град.

Треба изабрати прави тренутак и поен је „поједен”

Бајкерске игрице – штитом против шмрка до омиљене текућине

КА КАВ ЈУ БИ ЛЕЈ: ДВА ДЕ СЕ ТИ МО ТО-СУ СРЕТ У РЕ ЖИ ЈИ „КО ЈО ТА”

ДО БАР ГЛАС НА ДВА ТОЧ КА ОД ЛА ЗИ У СВЕТ

Дефиле више стотина мотора – грмљавина одјекивала Панчевом

Страну припремио
Јордан 

Филиповић
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Ри бо чу вар Оли вер Аџић већ је
по стао ле ген да – при ча о ње -
го вој по све ће но сти и хра бро -
сти у бор би про тив ло по ва ко -
ји пу сто ше на ше ре ке по ста ла
је не ка вр та ми та. Не што на -
лик Ро би ну Ху ду, али не не -
ком са мо зва ном, већ су га та ко
ока рак те ри са ли мно ги за ин те -
ре со ва ни за оп ште до бро.

До вољ но је си ћи на Та миш,
где ће вам „еп” о ње го вом ли ку
и де лу по твр ди ти сва ки истин -
ски спорт ски ри бо ло вац и љу -
би тељ при ро де.

Оли вер је по чео као во лон тер
ри бо чу вар пре не што ви ше од
три го ди не. Мо тив за то му за -
пра во ни је ни био по тре бан –
но сио га је ду бо ко у се би. А мо -
же се све сти на ис тан ча ни осе -
ћај за прав ду и же љу за очу ва -
њем оп штег до бра. Оног ко је
при па да сви ма – и на ма ко ји
је смо и они ма ко ји ће тек би ти.
При па да сви ма, а са мо не ки га
не ми ли це ко ри сте, бо ље ре ћи
не ми ло срд но уни шта ва ју.

Оли ве ру је слу чај но пе ца ње
хо би, озби љан хо би, па je ње -
гов ан га жман као ри бо чу ва ра
крај ње ло ги чан.

На сре ћу мно го број них љу -
ди до бре во ље, а на не сре ћу
оних ма ло број них, али ку ди ка -
мо спрем ни јих на сва ки ма ри -
фе тлук, он се на шао на Та ми -
шу да уте ру је ди сци пли ну под -
му клим кра дљив ци ма ри бе.

Чи шће ње те ре на од ала та

Оти шао је та ко Оли вер у Ри бо -
ло вач ки са вез Вој во ди не и до -
био де о ни цу од ушћа Та ми ша
у Ду нав до Сеф ке ри на, а уско -
ро и до Опо ва. И до ло по ва...

– Ни смо мо ра ли да ле ко да
иде мо да би смо их про на шли.
Нај ви ше их је ту у бли зи ни – у
Ја бу ци. Ме ђу тим, за су ка ли смо
ру ка ве и вр ло бр зо су на ши
слу жбе ни чам ци би ли пре то -
ва ре ни мре жа ма, сен ке ри ма,
буб ње ви ма... А не ду го за тим,
ка да је од у стао ко ле га ко ји је
био за по слен као ри бо чу вар,
по стао сам про фе си о на лац. По -
ја чао сам во лон тер ску еки пу,
пре у зео Та миш до Фар ка жди -
на и убр зо смо по чи сти ли цео
те рен. Укла ња ли смо све што
смо за те кли од ала та, а би ло је
кри вич них при ја ва, па и одузи -
ма ња ча ма ца, што их је нај ви -
ше бо ле ло, јер без то га не ма
„би зни са”. На то за кон ски има -
мо пра во, бу ду ћи да све што се
ко ри сти у свр ху ри бо кра ђе под -
ле же за пле ни, док суд не од лу -
чи дру га чи је. У то мо же да

спада и ау то мо бил, мо тор, трак -
тор... – на бра ја Оли вер.

На Та ми шу ни је до зво љен
при вред ни ри бо лов, па је би ло
ко ји ала ски алат ап со лут но за -
бра њен. Ни је га мо гу ће ту да чак
ни пре но си ти, ре ци мо, на Дунав.

– Иа ко нам то ни је оба ве за,
о сва кој за пле ни оба ве шта ва -
мо по ли ци ју, чи сто да кон ста -
ту је ка да од у зи ма мо не што што
је ве ће вред но сти. Не ма мо пра -
во ни ког да хап си мо, али мо -
же мо да пре гле да мо сва ког на
во ди за ко га ми сли мо да је сум -
њив. Не до зво ље ни алат ау то -
мат ски пле ни мо; не мо ра чак
ни да је спу штен у во ду, па чак
и ако то на ђе мо и на су вом до

од брам бе ног на си па – ис ти че
ри бо чу вар.

Не што ка сни је и је дан од во -
лон те ра, Алек сан дар Пе тро вић,
по стао је чу вар и пре у зео Та -
миш до Опо ва, а Оли вер се фо -
ку си рао на те рен до То ма шев -
ца. То му је са да при мар на де -
о ни ца, али не ма ни ка кве смет -
ње да ра ди би ло где на Та ми -
шу, па чак и на Ти си.

Ди рек тор ка жња вао рад?!

И све је то ле по функ ци о нисало
док ни су кре ну ли пробле ми с
ме ста ода кле је тре ба ло да бу -
де нај ви ше подршке.

– Ди рек тор Ду шан Јо ва но вић
био нам је нај ве ћа смет ња у ра -
ду. Ко чио је све и сва шта, па је
по ку шао да ме на те ра да вра -
тим два чам ца кри во лов ци ма,
на шта ни ка ко ни сам при ста -
јао. То су не по бит не чи ње ни це,
из ре че не пред све до ци ма, а

обра зло же ња су би ла то тал но
не ре ле вант на, па не бих же лео
ни да их ко мен та ри шем. Да је
био у пра ву, мо гао је у сва ком
тре нут ку да по кре не кри вич ну
при ја ву про тив ме не. С дру ге
стра не, GPS је спра ви ца ко ја
пра ти кре та ње ри бо чу ва ра и ку -
да год да про ђем, за бе ле жи мој
траг. Ме ђу тим, то је по че ло да
ме раз от кри ва у ра ду и ка да ми
је укљу чен, ни сам мо гао да на -
ђем ни јед ну мре жу, ни ти да „на -
хва там” иког на во ди. То се по -
кла па ло са оним тер ми ном ка -
да сам се за ка чио са ше фом.
Сто га сам све че шће ис кљу чи -
вао GPS, ко ји је кре нуо да се
по на ша нео бја шњи во и, ре ци -

мо, да се укљу чу је из чи ста ми -
ра, да се па ле лам пи це. И то не
са мо код ме не не го и код јед -
ног ко ле ге на Ти си, ко ји је имао
слич них про бле ма са ше фом,
што смо ка сни је уста но ви ли –
ка же пре да ни ри бо чу вар.

Он је за то дао оба ве ште ње
да GPS за кон ски озна ча ва као
сред ство ко је га угро жа ва у ра -
ду, па се оче ки ва ло да фир ма
спро ве де ис тра гу, али она то
ни је ура ди ла.

– Ве ро ват но су се пла ши ли
да то мо же да се окре не про тив
ње. Уме сто то га, хте ли су да ми
да ју от каз. И ти ме бих био тре -
ћи ри бо чу вар ко ји је на овом
те ре ну от пу штен, и то са мо за -
то што је ра дио свој по сао. Спе -
ку ли ше се да је раз лог то што
су се не ке моћ не ри бо кра ди це
жа ли ле да су из гу би ле чак и до
30.000 евра за две го ди не, јер
им ни је до зво ље но да „ра де”.

Не ки су чак го во ри ли да „ни -
чи ја ни је до зо ре си ја ла”. Сре -
ћа да су ме ло по ви „ве ли ких
уста” упо зо ри ли, па сам, уме -
сто да се бра ним и по вла чим,
кре нуо да на па дам и уз бу њу -
јем јав ност. Нај пре сам у де -
цем бру оба ве стио управ ни од -
бор фир ме да се ра ди не што
што ни је по за ко ну. Ни ко ни је
ре а го вао. Са че као сам пет на -
ест да на за од го вор, па сам оба -
ве стио ин спек ци је. На ло же не
су тек не ке ис прав ке, али у фир -
ми се ни шта ни је про ме ни ло.
У ме ђу вре ме ну смо по ста ли су -
ви ше ефи ка сни и би ли че шће
на во ди не го што се оче ку је. А
он да но ви шок – за бра ње но ми

је да ко ри стим по моћ во лон те -
ра, да би се при ка за ло ка ко ло -
ше ра дим. А пред сам пост у
но вем бру, уме сто да по ја ча мо
рад, ди рек тор је до нео на лог да
се за бра ни но ћи рад. Ка да сам
га пи тао – за што, он ми је са мо
ре као: „Има да ра диш ка ко ја
ка жем”. Од мах сам по звао ин -
спек то ра – при се ћа се Оли вер.

За прав ду ипак има на де 

Кул ми на ци ја се до го ди ла у мар -
ту, ка да је овом пре да ном чо -
ве ку за пре ће но от ка зи ма. На -
кон то га он је о све му оба ве -
стио јав ност, али без от кри ва -
ња де та ља ко ји би угро зи ли по -
сту пак код ис тра жних ор га на.

– Из бор на скуп шти на Ри бо -
ло вач ког са ве за Вој во ди не одр -
жа на је 2. ју на. Пре то га ди -
рек тор је на ве ли ко ур ги рао код
удру же ња да га по др же, уз обра -
зло же ње „да фир ма не би би ла

упро па ште на”. Али то ни је ус -
пе ло, па му је из гла са но не по -
ве ре ње и сме њен је са свих
функ ци ја, иа ко он твр ди да је
и да ље пред сед ник из вр шног
од бо ра. На кон то га на ста ви ли
смо да ра ди мо не сме та но – ка -
же ри бо чу вар.

Иа ко му не ки го во ре да је
бу да ла, то га ни ма ло не тан ги -
ра, а до бра ствар је што не за -
ви си од овог по сла, већ је чак
и мно ге соп стве не ре сур се уло -
жио у ње га.

– У овом тре нут ку ко ри стим
ка ме ре, ау то мо бил, ча мац и
дрон, ко јим уо ча вам мре же. И
све је то мо је. При том сам во -
лон те ри ма на ба вио уни фор ме,
јер они ипак ра де ап со лут но
бес плат но. Мо рам да на ве дем
и име на мо јих хра брих са рад -
ни ка, а са мном су у еки пи све
са ма вој на ли ца: Жељ ко Мла -
де но вић, Де јан Ра јић и Бра ни -
слав Даи лов. У сва ком тре нут -
ку они су спрем ни да по мог ну
и уско че. Ина че, кри во ло ва ца
је увек ви ше, а при том не пре -
за ју ни од че га. Би ло је чак и
фи зич ких на па да, по пут оног
од 8. де цем бра код То ма шев -
ца. Ду го смо ло ви ли јед ну та -
мо шњу еки пи цу и са свим слу -
чај но, усред по дне ва, на ле те -
ли смо на њих док су по ста -
вља ли мре же. Обо ји ца су ро -
ђе ни 1994. го ди не, а ни су има -
ли лич не кар те. И он да их је
до нео отац јед ног од њих, ко ји
се до ве зао ве о ма ску пим трак -
то ром. И чим је си шао, по чео
је да пре ти. Звао сам по ли ци -
ју, а он је по ку шао да ми от ме
мре же. Ка да сам про бао да га
спре чим, он је на ср нуо на ме -
не, а ње гов син је из ло мио ве -
сло о ко ле гу ко ји је по ку шао
да ми по мог не. На кра ју су по -
бе гли. Ипак, то се тре ти ра као
на пад на слу жбе но ли це, а по -
сту пак је у то ку. И ту су ле пе
ка зне... – за вр ша ва Оли вер.

И док је ова квих не у стра ши -
вих људ ских гро ма да, прав да
има че му да се на да...

Ј. Филиповић

ОЛИ ВЕР АЏИЋ, НЕ У СТРА ШИ ВИ БО РАЦ ЗА ОЧУ ВА ЊЕ ПРИ РО ДЕ

СТРАХ И ТРЕ ПЕТ ЗА РИ БО КРА ДИ ЦЕ

Eкол ошко -рекреативнa ма ни фе ста ци -
ја „У сми рај да на”, чи ји је циљ да пред -
ста ви при род не, кул ту ро ло шке и ет но -
ло шке ле по те за пад ног де ла Де ли блат -
ске пе шча ре, би ће одр жа на у су бо ту,
27. ју ла, у на се љу Ле ан ка (осам ки ло -
ме та ра од До ло ва).

Пред ви ђен је бо гат са др жај, с не за о -
би ла зном шет њом у сми рај да на кроз
при ро ду тог кра ја у ду жи ни од шест ки -
ло ме та ра. На кон оби ла ска број них за -
ни мљи вих ло ка ци ја (ме ђу њи ма и оних
на ко ји ма су сни ма ни по зна ти фил мо -
ви) усле ди ће по вра так на по ла зну тач -
ку, у до ма ћин ство Вој но вих. Та мо ће

уче сни ци ма ни фе ста ци је мо ћи да се
упо зна ју с тра ди ци јом и оби ча ји ма тог
кра ја, уз пред ста вља ње ло кал них удру -
же ња, про из во да до ма ће ра ди но сти и
кул тур но-умет нич ки про грам.

Пре ма од лу ци ЈП „Вој во ди на шу ма” о
на кна да ма за ко ри шће ње за шти ће ног
под руч ја Спе ци јал ног ре зер ва та при ро -
де „Де ли блат ска пе шча ра”, це на ула ска
у ре зер ват за од ра сле из но си 100 ди на -
ра, а за де цу 50 ди на ра. Све дру ге инфор -
ма ци је мо гу се до би ти на кон такт-те ле -
фон 062/634-829, док за ин те ре со ва ни
за пре воз из Пан че ва мо гу да по зо ву
063/275-769. Ј. Ф.

Пан че вач ки пла ни на ри су, за јед но с
ко ле га ма из Бе о гра да и Но вог Са да, у
ор га ни за ци ји „Је лен ка” не дав но бо ра -
ви ли на Шар-пла ни ни у Се вер ној Ма -
ке до ни ји. Је дан од њих, Го ран Пи пер -
ски, на во ди да су би ли сме ште ни у око -
ли ни Те то ва, у По по вој Шап ци.

– То је област на се ље на ве ћи ном ал -
бан ским ста нов ни штвом, али ни је би -
ло ни ка квих не при јат но сти ни ти про -
во ка ци ја. Пр вог да на смо се по пе ли на
врх Ко би ли ца (2.528 ме та ра), а дру га
гру па је оти шла на Цр ни врх (2.585),

ко ји се на ла зи на Ко со ву и Ме то хи ји и
че твр ти је по ви си ни у Ср би ји. Су -
традан је на ред до шао нај ви ши на
Шар-пла ни ни – Ти тов врх (2.748). За -
ни мљи во је да се на ње му на ла зи ку ла
ко ју је ЈНА гра ди ла у част Јо си па Бро -
за, у об ли ку шта фе те, пе де се тих го ди -
на про шлог ве ка. Ту гра ђе ви ну упра во
са да об на вља гру па пла ни на ра из Те -
то ва, у че му смо им и ми по мо гли та ко
што смо од не ли не ко ли ко џа ко ва гра -
ђе винског ма те ри ја ла – ре као је члан
„Јеленка”. Ј. Ф.

ПЛА НИ НА РИ „ЈЕ ЛЕН КА” НА ШАР-ПЛА НИ НИ

До сег ну та и Ти то ва „шта фе та”
Са стој ци:
– ки ло грам ри бе (нај ма ње
две вр сте, на при мер сом и
ша ран)
– 1,3 л во де
– два дл бе лог ви на
– 500 г лу ка
– две до три на сец ка не
глави це бе лог лу ка
– три ка ши ке уља
– ка ши ка слат ке цр ве не
папри ке
– јед на до две ма ле су ве
љуте па при чи це (чи ли)
– со, би бер у зр ну

При пре ма ње:
Ри бу очи сти те, опе ри те и на -
ре жи те на ко ма де. У по су ди
на вру ћем уљу про пр жи те
сит но на сец кан лук док не
по жу ти. До дај те на сец кан бе -
ли лук, слат ку па при ку, здро -
бље ни чи ли, те би бер у зр ну
и све за лиј те во дом.

Пу сти те да ври де се так
ми ну та. До дај те на ко ма де
на ре за ну ри бу и бе ло ви но,
те све ла га но ку вај те че тр -
де се так ми ну та без ме ша ња,
по вре ме но про тре са ју ћи.

По себ но ску вај те ши ро ке
ре зан це. Ре зан це узи ма сва -
ко у свој та њир, а за тим до -
да је па при каш.

При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ 

СА УДИ ЦЕ

РИБЉИ 
ПАПРИКАШ

Бу цов
Бу цов или бе лун свр стан је
у гра бљи ву ри бу, ко ја, док је
мла ђа, жи ви у ја ти ма.

По зна то је да бу цов во ли
мир ни је во де и из бе га ва ма -
ти це. Али кад ло ви, че сто ме -
ња ме ста, за ла зе ћи у ви ро ве,
па чак и у пли ћа ке крај обале.

По у зда но се зна да бу цов
ло ви чи та вог да на са мо кад
је облач но. У оста лим при -
ли ка ма по сле обил ног обро -
ка пра ви пре дах од не ко ли -
ко са ти. Пр ви од мор му је у
освит зо ре. Три до че ти ри
са та ка сни је по но во се ја -
вља, а за тим тек по под не и
пред ве че. Хра не ћи се обил -
но, на ра сте и до че тр на ест
ки ло гра ма.

Бо ри се жи ла во, по пут па -
стрм ке, а ло ви се на пло вак
и ду бин ку с ке де ро ва ном
жи вом ри би цом успе шни је
не го на пар че ри бе. Уди ца
мо ра да је сит ни ја и по мо -
гућ но сти бе ла на тан ком
под ве зу. До бри ре зул та ти
по сти жу се и блин ке ри са -
њем. На ме сти ма с ја чим
стру ја њем во де нај по год ни -
је су ле лу ја ју ће ва ра ли це
уске фор ме, а на мир ним
ме сти ма – „леп ти ри це”. Бу -
цов ра до на па да и ве штач ку
му ши цу с цр ним тру пом и
цр ве ним ре пом.

За раз ли ку од оста лих ри -
ба, ко је се ло ве ва ра ли ца ма
ко је се ву ку низ во ду, код
бу цо ва је по сту пак обр нут.
Ва ра ли це тре ба ба ци ти у
прав цу су сед не оба ле и ву -
ћи их уз вод но. Ри бо лов ни
ко нац не тре ба да бу де де -
бљи од 0,3 ми ли ме тра.

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

Нема пролаза за криминалце који пустоше реку

Панчевци на Титовом врху

ШЕТ ЊА ПЕ ШЧА РОМ ПРИ ЗА ЛА СКУ СУН ЦА

У сми рај да на је нај леп ше

Оливер Аџић: „Мало
је фалило да будем
трећи рибочувар који
је отпуштен само зато
што је поштено радио
свој посао”.



Про шлог ви кен да у Но вом Са -
ду је одр жа но Пр вен ство Вој -
во ди не у га ђа њу из ма ло ка -
ли бар ске пу шке по А-про гра -
му. У ве о ма ја кој кон ку рен -
ци ји се ни о ра бо је Стре љач ке
дру жи не „Пан че во 1813” бра -
нио је њен нај у спе шни ји члан
Де јан Пе шић.

Иа ко се так ми чио у нај те -
жој олим пиј ској ди сци пли ни
(тро став 3 x 40 ме та ка), Де -
јан је ус пео да три јум фу је,
оства рив ши ре зул тат од 1.158
кру го ва. По го дио је 386 кру -
го ва у кле че ћем ста ву, 391 у
ле же ћем ста ву и 381 круг у
сто је ћем ста ву.

Иа ко пан че вач ка „дру жи -
на” рас по ла же оскуд ном ко -
ли чи ном му ни ци је, до кра ја
се зо не Де јан ће на сту пи ти на
Пр вен ству Ср би је 18. ав гу ста,
али и на ве ли ком ме ђу на род -
ном так ми че њу под на зи вом

„Гран-при Но вог Са да” од 21.
до 25. ав гу ста.

Срећ но, мај сто ре!

СПОРТ
Петак, 26. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Так ми че ња се 
сме њу ју као на тра ци

На ши су гра ђа ни 
вр ло за па же ни

Јед но од нај зна чај ни јих и нај -
за ни мљи ви јих атлет ских над -
ме та ња, фи на ле Ку па Ср би је
за се ни о ре, одр жа но је про те -
клог ви кен да у Но вом Па за ру.
Ово так ми че ње по себ но до би -
ја на зна ча ју ако се зна да се у
за вр шни цу пла си ра ју са мо нај -
бо љи атле ти ча ри и атле ти чар -
ке, они ко ји се у прет ход на три
ко ла сво јим ре зул та ти ма из бо -
ре за фи на ле.

Атлет ски клуб Ди на мо је на
овом пре сти жном так ми че њу
имао са мо јед ног пред став ни -
ка. Зо ра на Бар јак та ро вић је
уче ство ва ла у тр ка ма на 100 и
200 ме та ра.

Пр вог да на так ми че ња над -
ме та ла се у нај бр жој атлет ској
ди сци пли ни – у тр ци на 100 ме -
та ра. Ту дис тан цу је ис тр ча ла за
11,82 се кун де, а то вре ме је би -
ло до вољ но за сре бр ну ме да љу.

Зо ра на је дру гог да на фи на -
ла Ку па Ср би је уче ство ва ла у
тр ци на 200 ме та ра, у ко јој је
по но во дру га сти гла на циљ, с
вре ме ном од 24,40 се кун ди.

ФИ НА ЛЕ КУ ПА СР БИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

ЗО РА НА ДВО СТРУ КА ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН КА

У на ред ном пе ри о ду Зо ра на
ће на сту пи ти за на ци о нал ни
тим на ше зе мље и на екип ном
Пр вен ству Евро пе у Ско пљу,
где ће тр ча ти у сво јој оми љеној

ди сци пли ни – 100 ме та ра, као
и на Пр вен ству Ср би је за се ни -

о ре, ко је ће би ти одр жа но кра -
јем ав гу ста у Кра ље ву.

ША ХОВ СКИ ТУР НИР У БЕ О ГРА ДУ

МАР КО ПО МЕ РА ГРА НИ ЦЕ

ПО КРА ЈИН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА ЈА КУ И КА НУУ

ДВЕ БРОН ЗЕ ЗА ТА МИШ

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У ГА ЂА ЊУ 
ИЗ МА ЛО КА ЛИ БАР СКЕ ПУ ШКЕ

ДЕ ЈАН ПЕ ШИЋ НА ТРО НУ

НАД МЕ ТА ЊЕ ПЛИ ВА ЧА – ВЕ ТЕ РА НА

ЗЛА ТО ЗА ЉИ ЉА НУ

НО ВИ УС ПЕ СИ АТЛЕТ СКОГ КЛУ БА ПА НО НИ ЈА

НАЈ МЛА ЂИ МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА

У Ко стол цу је 20. ју ла одр -
жа но пли вач ко над ме та ње
на отво ре ним во да ма за ве -
те ра не, под на зи вом „Vimi-
nacium Open Water”.

Иа ко је кон ку рен ци ја би -
ла ја ка, чла но ви Пли вач ког
клу ба Ди на мо би ли су ве о -
ма за па же ни и на том так -
ми че њу.

Љи ља на Та сић је осво ји -
ла злат ну ме да љу у гру пи
пли ва чи ца од 50 до 55 го -
ди на, а Не над Вељ ко вић био
је тре ћи у ка те го ри ји пли -
ва ча од 45 до 50 го ди на.

У су бо ту, 20. ју ла, одр жа но је
пр во ко ло Ми ни-ли ге Атлет -
ског са ве за цен трал не Ср би је.
Уче ство ва ло је че тр на ест клу -
бо ва са пре ко 300 так ми ча ра,
а пан че вач ка Па но ни ја се пред -
ста ви ла с пе то ро нај мла ђих

чла но ва, ко ји су осво ји ли че -
ти ри ме да ље.

Ни на Штр каљ је у ка те го ри -
ји атлет ских шко ла осво ји ла
брон за ну ме да љу у ско ку удаљ,
док је у тр ци на 60 м би ла че -
твр та. Њен ста ри ји брат, Зан -
ди Штр каљ, за ра дио је два од -
лич ја у ка те го ри ји мла ђих пи -
о ни ра: зла то у ба ца њу вор тек -
са и брон зу у тр ци на 300 м. У
кон ку рен ци ји мла ђих пи о нир -
ки Иси до ра Па вло вић је би ла

тре ћа у ско ку удаљ, а у над ме -
та њу на 60 м сти гла је пе та на
циљ. За па жен на ступ има ли су
и Пе тар Се ку ло вић и Еми ли ја
Не дељ ков ски.

Па но ни ја ће у ав гу сту ор га -
ни зо ва ти два ве ли ка атлет ска
так ми че ња у окви ру Ба нат ског
ку па, што је но вост на по љу про -
мо ци је атле ти ке у Вој во ди ни.

Ша хов ска ака де ми ја из Бе о -
гра да, у вла сни штву на ших
про сла вље них ре пре зен та ти -
ва ца ве ле мај сто ра Ива на Ива -
ни ше ви ћа, Ми ло ша Пе ру но -
ви ћа и Бран ка Та ди ћа, про -
шлог ви кен да је ор га ни зо ва -
ла се ни ор ски тур нир, на ко -
јем је уче ство ва ло око 200
так ми ча ра из пет на ест зе ма -
ља, а ме ђу њи ма је био и ве -
ли ки број ве ле мај сто ра, ин -
тер на ци о нал них и ФИ ДЕ мај -
сто ра ша ха.

Тур нир је тра јао де вет да -
на, а игра ла се јед на пар ти ја

днев но, по ду гом тем -
пу од 90 ми ну та по
игра чу.
Наш су гра ђа нин

Мар ко Ми ла но вић,
про шло го ди шњи дво -
стру ки по бед ник овог
тур ни ра (по кри те ри -
ју му ста ро сти и по
кри те ри ју му реј тин -
га), ове го ди не је
оства рио још ве ћи
успех. По ред нов ча -
не на гра де и ме да ље,

као је дан од нај у спе шни јих
ка де та, мла ди Пан че вац је
осво јио но вих 128 стан дард
реј тинг по е на и зва нич ну ти -
ту лу кан ди да та за ша хов ског
мај сто ра. Је да на е сто го ди шњи
Мар ко је та ко по стао је дан
од нај мла ђих но си ла ца ове
се ни ор ске ша хов ске ти ту ле у
Ср би ји.

Осим то га, Мар ку је овај
тур нир по слу жио и као до бра
при пре ма за Европ ско пр вен -
ство ко је ће уско ро би ти одр -
жа но у Бра ти сла ви, глав ном
гра ду Сло вач ке.

Harton

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лд3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

РАД НИЧ КЕ СПОРТ СКЕ ИГРЕ

СТИ ГЛИ ТРО ФЕ ЈИ ИЗ БЕ ЧЕ ЈА

Но ви Бе чеј је био до ма ћин два -
на е сте Спорт ске олим пи ја де
рад ни ка Вој во ди не. Све ча но
отва ра ње оба вље но је у пре ле -
пом ам би јен ту ам фи те а тра на
ке ју на Ти си, а при су ство ва ли
су пред став ни ци до ма ћи на, По -
кра јин ског се кре та ри ја та за
спорт и омла ди ну, Са ве за
„Спорт за све” Вој во ди не и Са -
ве за са мо стал них син ди ка та
Вој во ди не, пред став ни ци ре ги -
о на и мно го број ни го сти.

Ово го ди шњу Спорт ску олим -
пи ја ду рад ни ка Вој во ди не све -
ча но је отво рио Вла ди мир Ба -
тез, по кра јин ски се кре тар за
спорт и омла ди ну. У ве о ма ја -
кој кон ку рен ци ји за па же не ре -
зул та те оства ри ли су и чла но -
ви Удру же ња за рад нич ки спорт
ју жни Ба нат.

Спор ти сти из на шег ре ги о на
пред ста ви ли су се у ше сна ест
ди сци пли на, а „екс пе ди ци ја” је
бро ја ла де ве де сет уче сни ка.

Као и увек, стрел ци су по -
сти гли из ван ред не ре зул та те.
Два жен ска ти ма из Пан че ва
осво ји ла су пр во и дру го ме -
сто. Би сер ка Га гић је би ла нај -
у спе шни ја у жен ској кон ку рен -
ци ји, а тик уз њу пла си ра ла се
и Зла тин ка Ђу кић. У над ме та -
њу му шка ра ца нај бо љи је био

Да ли бор Па вло вић, док се Јо -
ван Па вли ца оки тио брон за -
ним од лич јем.

За па же ни су би ли и ша хи -
сти. Еки па „Ка фа ни це Тер за”
за у зе ла је дру го ме сто, а тим
Ра фи не ри је наф те Пан че во био
је тре ћи. У по је ди нач ном над -
ме та њу Пре драг Ба ста се оки -
тио сре бр ном ме да љом, а Жи -
ва дин Ми тро вић је за ра дио
брон за но од лич је.

Од бој ка ши вр шач ког „Хе мо -
фар ма” та ко ђе су за слу жи ли
сре бр не ме да ље.

– За до вољ ни смо по стиг ну -
тим ре зул та ти ма, а успех би
си гур но био још ве ћи да су уче -
ство ва ли ве ли ки си сте ми као
што су „Пе тро хе ми ја” и „Азо -
та ра”. Та ко ђе, ни су се укљу чи -
ле све оп шти не ју жног Ба на та
ко је при па да ју удру же њу, а раз -
лог је ис кљу чи во фи нан сиј ске
при ро де, јер су тро шко ве сно -
си ли уче сни ци и њи хо ве рад не
ор га ни за ци је, као и ор га ни зо -
ва ње ига ра град ских упра ва у
Со ко ба њи у истом тер ми ну –
ре као је пред сед ник удру же ња
за рад нич ки спорт Фра ња Оре -
шко вић.

Као на сва ким игра ма до са -
да, на ши су гра ђа ни су до стој -
но ре пре зен то ва ли свој град.

АК ТУ ЕЛ НО СТИ ИЗ БА ЗЕ НА

МЛА ДОСТ РУ ШИ РЕ ДОМ...
Утак ми ца ма че твр тог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на тр -
ка за бо до ве у Дру гој ли ги Ср -
би је у ва тер по лу.

Нај за ни мљи ви ји окр шај, онај
ко ји је при ву као нај ви ше па -
жње љу би те ља овог спор та, на -
ро чи то у на шем гра ду, ви ђен
је на ба зе ну на Стре ли шту, где
је од и гран град ски дер би из -
ме ђу Винд спор та и Мла до сти.
По сле вр ло ин те ре сант не утак -
ми це ра до ва ли су се „го сти”,
ко ји су по бе ди ли са 4:6.

Пан че вач ка Мла дост је та ко
оства ри ла и че твр ти пр вен стве -
ни три јумф, па чвр сто за у зи ма
ли дер ско ме сто на та бе ли, с
мак си мал ним учин ком. Сви
мом ци ко је пред во ди тре нер
Алек сан дар Ми ло ше вић за слу -
жу ју по хва ле за при ка за ну игру,
а по себ но су се ис та кли гол ман
Пре драг Ста но је вић и тро стру -
ки стре лац Ду шан Па на јо то вић.

На ред ног ви кен да на про -
гра му ће би ти утак ми це пе тог
и ше стог ко ла, а еки па Мла до -
сти ће два пу та го сто ва ти. Пан -
чев ци ће у су бо ту, 27. ју ла, игра -
ти у Шап цу про тив Са ве, а већ
у не де љу ће од ме ри ти сна ге са
Сен том.

Мла дост је са че ти ри по бе де
из че ти ри утак ми це на пр вом
ме сту на та бе ли, Про ле тер из
Зре ња ни на тре нут но за у зи ма
дру го ме сто, а Винд спорт је
тре ћи.

Страну припремио

Александар
Живковић

У Бач кој Па лан ци, на је зе ру
Ти ква ра, од 19. до 21. ју ла
одр жа но је Отво ре но пр вен -
ство Вој во ди не у ка ја ку и ка -
нуу на мир ним во да ма. Ор -
га ни за ци ја овог шам пи о на та
при па ла је Ка јак-ка ну са ве зу
Вој во ди не и Ка ја ка шком клу -
бу Тар гет из Бач ке Па лан ке.

Уче ство ва ло је 280 так ми -
ча ра из 23 клу ба, а тре нер
ККК-а Пан че во Зо ран Жив -
ко вић по вео је на ово пре -
сти жно над ме та ње де вет так -
ми ча ра, ко ји су има ли укуп -
но се дам фи на ла.

Нај бо љи ре зул тат оства -
ри ли су ка де ти Ог њен Је лић
и Урош Ма та ру га, ко ји су у
тр ци дво се да на 1.000 м осво -
ји ли брон за ну ме да љу. Од -
лич је истог сја ја при па ло је
и се ни о ри ма Да ни лу Жив ко -
ви ћу и Ни ко ли Лев на ји ћу у
тр ци К2 на 500 м.

Ка ја ка ши с Та ми ша на ста -
вља ју при пре ме за Пр вен ство
Ср би је.

СЈАЈ НИ МИ ЛА НА И СТЕ ФАН

У фи на лу Ку па Ср би је у Но -

вом Па за ру бли ста ли су и на -

ши су гра ђа ни Ми ла на Тир на-

нић и Сте фан Ми хај лов.

Ми ла на, ко ја бра ни бо је

бе о град ске Цр ве не зве зде,

осво ји ла је два нај сјај ни ја

од лич ја. Тр ку на 100 ме та ра

окон ча ла је за 11,61 се кун -

ду, док је у над ме та њу на

200 ме та ра оства ри ла и

лични ре корд, ко ји са да из -

но си 24,20 се кун ди.

Љу би те ље атле ти ке об ра -

до вао је и мла ди Сте фан Ми -

хај лов. Иа ко још увек ју ни ор

и убе дљи во нај мла ђи у фи -

нал ној тр ци, члан бе о град -

ског Пар ти за на је у тр ци на

100 ме та ра осво јио брон за ну

ме да љу, с вре ме ном од

10,92 се кун де, што је ње гов

нај бо љи ре зул тат у до са да -

шњој ка ри је ри.
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Марко Главич,
гимназијалац:

     – Прилично радно.
Запослен сам преко
омладинске задруге, 
па и на купање 
идем ређе, 
јер не постижем.

Бранислав Илијин,
студент:

    – Кратко и јасно –
радно. Тренутно сам 
на годишњем, али га
користим тако 
што се одмарам овде.
Нећу никуд путовати.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Просипање
Сви они који су студирали доживели су да мајка или бака за

њима хитну чашу воде.

    За срећу.

    Радост још већа кад се кући донесе нажуљано јака седмица.

    Или шестица, уз помоћ додатног питања.

    Колеге су увек биле ту, возиле поред тебе.

    Сада, на несрећу, памет и само њу просипају лажњаци, 

    интересно груписани.

Кривинашење
Друштвенополитички ангажоване и остале радне људе у некада

великој Југославији често је красило хватање кривина.

    Ипак, поседовали су они и многе добре својствености.

    Школовани су, поштено, на јаким универзитетима.

    Били вредни када је било посла. Поштени.

    У сада малој Србији међу наследницима запатило се 

    кривинашење.

    Бити школован, вредан и поштен је лузерски.

Будуће памети
Једног дана у будућности правићемо аутомобиле који ће

стварно летети.

    Онда ће опет важни бити образовање, памет, способност 

    и одговорност.

    Тада ће скоро неважно постати да ли је неко грешио пре вас.

    Постојаће онда самоспознаја о томе где ти сам брљаш.

    Чист образ. Ред и систем.

    Треба нам све то што пре. Одмах!

    Од накнадне памети нема леба.

Теодора Павловић,
студенткиња:

     – Лето проводим 
с пријатељима.
Углавном излазимо.
Уписала сам
Медицински факултет,
па се сада одмарам.
Ускоро ћу ићи на
летовање у Црну Гору.

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

Биљана, Зорице, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу.

                                                            Редакција

Предивна Ситонија.Уживање у
морским акробацијама

Зорица Николић

Поздрав из Афитоса са Касандре. Како се
од канти од маслиновог уља прави бајка.

Биљана Спасић


