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Ман де ла зачин
на кинески

начин
Ду гач кој ли сти за бра ње них фил -
мо ва и се ри ја у Ки ни не дав но се,
као што сте си гур но већ чу ли, при -
кљу чи ла и по пу лар на аме рич ка
ани ми ра на се ри ја „South Park”.
Ки не ска вла да је овај по пу лар ни
цр таћ за бра ни ла на кон што су ау -
то ри у јед ној од по след њих епи -
зо да кри ти ко ва ли цен зу ру ка рак -
те ри стич ну за ту азиј ску зе мљу.
Ки не зи су за то укло ни ли све икад
сни мље не епи зо де ове се ри је са
свих он лајн плат фор ми у зе мљи.
И не са мо то, вла да је бло ки ра ла
и спо ми ња ње се ри је „South Park”
на дру штве ним мре жа ма, као и у
рас пра ва ма на фо ру ми ма.

На стра ну шта ми ми сли мо о
ова квом по те зу ки не ске вла сти...
Дру го не што у овој при чи за жу -
ља ће па жљи вог чи та о ца. Јед на
вла да укло ни ла је из вир ту ел ног
све та све тра го ве о по сто ја њу од -
ре ђе не ства ри. Као да то га ни кад
ни је ни би ло. На ме ће ли се и ва -
ма у овом тре нут ку ло гич но пи та -
ње: а шта ако се са ин тер не та, без
на шег зна ња, исто та ко бри шу или
ме ња ју и мно ги дру ги по да ци, што
нас по том на во ди да по сум ња мо
у соп стве ни здрав ра зум?

А да ово пи та ње не би зву ча ло
као да га је из ро ди ла па ра но ја, ту
је Ман де ла ефе кат – нај ве ћа ми -
сте ри ја 21. ве ка. Реч је о фе но ме -
ну да ве ли ка гру па љу ди има иста
се ћа ња о до га ђа ју ко ји се или уоп -
ште ни је де сио или су окол но сти
би ле пот пу но дру га чи је од оних
ко је гру па опи су је. По ја ва је до би -
ла име по пр вом та квом слу ча ју,
за бе ле же ном 2010. го ди не. Ве ћи
број осо ба на јед ној кон фе рен ци -
ји твр дио је да је, пре ма њи хо вом
се ћа њу, ју жно а фрич ки ре во лу ци -
о нар Нел сон Ман де ла умро у за -
тво ру сре ди ном осам де се тих. Љу -
ди су се жи во се ћа ли но вин ских
на сло ва о Ман де ли ној смр ти, а
јед на же на је чак би ла си гур на да
је ужи во пра ти ла те ле ви зиј ски
пре нос са хра не и по тре сни го вор
Ман де ли не удо ви це. Ни шта од
ово га не би би ло чуд но да у тре -
нут ку по ме ну те кон фе рен ци је
Нел сон Ман де ла ни је још увек био
жив. Да ствар бу де чуд ни ја, ми ли -
о ни дру гих љу ди по твр ди ли су да
се се ћа ју истих ових ства ри, а
Ман де ли на смрт је за бе ле же на и
у јед ној књи зи о ју жно а фрич кој
исто ри ји, где сто ји да је Ман де ла
пре ми нуо 1991. го ди не, чак 22 го -
ди не пре ње го ве пра ве смр ти 2013.

Број при ме ра Ман де ла ефек та
сва ког да на ра сте: ре пли ке из култ -
них фил мо ва ни су она кве ка квим
их пам ти мо, ли ко ви из цр та ћа обу -
че ни су дру га чи је не го што нам се -
ћа ње го во ри и та ко да ље... Пси хо -
ло зи још увек по ку ша ва ју да об ја сне
овај фе но мен и углав ном тап ка ју у
мра ку. А мо жда им је ре ше ње за -
пра во ис пред но са. Да ли је не ко од
њих уоп ште пи тао ки не ску вла ду
шта ми сли о Ман де ла ефек ту? Хм...

У северну зону долази
немачка компанија „Brose”

На крају процеса око
четири и по хиљаде
новозапослених

Проширена производња
локалних фирми, ствара
се конкурентност

Пе ри од од го ди ну да на из ме ђу два
обе ле жа ва ња 8. но вем бра – Да на гра -
да Пан че ва – био је ве о ма жив, пре
све га у при вред ном сми слу. О то ме
шта је би ло нај у пе ча тљи ви је од оно га
што је обе ле жи ло го ди ну за на ма раз -
го ва ра ли смо са Са шом Па вло вим,
гра до на чел ни ком Пан че ва.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Хај де да на по чет ку
раз ја сни мо за што су не дав но, пр ви пут
од ка да Пан че во имам ста тус гра да,
сед ни це Град ског ве ћа, чи ји сте пред -
се да ва ју ћи, за тво ре не за но ви на ре.

СА ША ПА ВЛОВ: У по ступ ку из ме -
не По слов ни ка Град ског ве ћа гра да
Пан че ва са гле да на су ис ку ства дру -
гих ло кал них са мо у пра ва ко је на ова -
кав или сли чан на чин има ју ре гу ли -
сан рад на сед ни ца ма ве ћа, па смо се
прак тич но уса гла си ли с њи хо вим од -
лу ка ма у ве зи с јав но шћу ра да из вр -
шног ор га на вла сти. Дру го, од лу ком
пан че вач ког ве ћа о из ме ни По слов -
ни ка тре ба да се ство ре пред у сло ви
за ефек тив ни ји и ефи ка сни ји рад на
са мој сед ни ци. То зна чи да ће Град -
ско ве ће и да ље би ти тран спа рент но
и да ће кроз оста ле ка на ле ко му ни -
ка ци је оба ве шта ва ти јав ност и ме ди -
је о свом ра ду да ва њем ин фор ма ци -
ја, одр жа ва њем кон фе рен ци ја за
но ви на ре, ди рект ним кон так том с
пред став ни ци ма ме ди ја кроз да ва ње
из ја ва и ин тер вјуа и ства ра њем усло -
ва за упо зна ва ње гра ђа на са ак ти ма и
од лу ка ма до не тим на сед ни ца ма
Град ског ве ћа. Све ин фор ма ци је би -
ће об ја вљи ва не и пу тем ин тер не та, на
сај ту Гра да. Са да је це ла ова ма те ри -
ја бо ље де фи ни са на.

l Да ли би сте мо гли да из дво ји те
нај ва жни ја до стиг ну ћа гра да од ње го -
вог прет ход ног ро ђен да на?

– У су шти ни, тре ба ло би да оде мо
не ко ли ко го ди на уна зад, јер је у Пан -
че ву у то ку је дан ва жан све о бу хват ни
про цес – спро во ђе ње стра те ги је раз -
во ја гра да од 2014. до 2020. При о ри -
те ти су по ре ђа ни по сво јој ва жно сти,
а ре а ли зу ју се у скла ду с фи нан сиј -
ским мо гућ но сти ма ло кал не са мо у -
пра ве. Пр ви стра те шки при о ри тет
Пан че ва је еко ном ско осна жи ва ње
гра да кроз по ве ћа ње јав них фи нан си -
ја. Код до но ше ња стра те ги је про це -
ње но је да кроз при вла че ње стра них
ди рект них ин ве сти ци ја мно го бр же
мо же мо да оства ри мо ква ли та тив ни
на пре дак у еко ном ском сми слу не го
ка да би смо се осла ња ли на соп стве не

ПРВИ СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 
ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Љубав, љубав…

Ових дана, у Градском парку.

Снимио: Милан Шупица

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

по тен ци ја ле, тј. ис кљу чи во на ло кал -
ну при вре ду. Јер, она је би ла и са да је
огра ни че на бит ним фак то ри ма – не -
до ступ но шћу од го ва ра ју ћих фи нан -
си ја и ци ља них тр жи шта, не про дук -
тив но шћу, од но сно не до стат ком
са вре ме не тех но ло ги је.

l И, ту се вра ћа мо на при вла че ње
стра них ди рект них ин ве сти ци ја...

– Да. Ана ли зи ра ли смо си ту а ци ју у
гра ду и уви де ли да у том тре нут ку ни -
смо има ли на од го ва ра ју ћи на чин
опре мље ну, струк ту ри ра ну, план ски
усво је ну зо ну, ко ју би смо мо гли од мах
да по ну ди мо ин ве сти то ри ма. За то смо
од 2015. до 2017. го ди не усме ри ли ве -
ли ки део јав ног нов ца, у са рад њи с
Покра ји ном, за де фи ни са ње се вер не
по слов не зо не и ње но пот пу но ин фра -
струк тур но опре ма ње. Да је про це на
би ла до бра, го во ри чи ње ни ца да је не -
пу не две го ди не от кад је зо на да та на
јав ни увид ин ве сти то рима, це ла ње на

по вр ши на за у зе та. Запра во, фор мал -
но прав но са да по сто је две зо не: ини -
ци јал на по вр ши не 67 хек та ра и зо на
два од 23 хек та ра. Овог ју на при су -
ство ва ли смо за вр шет ку пр ве фа зе ин -
ве сти ци је ZF-а и по кре та њу ра до ва на
ре а ли за ци ји дру ге и тре ће: про ши ре -
њу про из вод ног по го на и из град њи
обра зов ног на уч но и стра жи вач ког
цен тра, ко ји је ја ко би тан, јер ка да
озбиљ на фир ма отва ра та кав цен тар,
то зна чи да је опре де ље на да на тој
ло ка ци ји оста не и раз ви ја сво ју тех -
но ло ги ју. Да кле, у по след њих го ди ну
да на до би ли смо бли зу че ти ри сто ти -
не но во за по сле них и ра до ве на пре о -
ста лим фа за ма ZF-а, ко ји ће, нај ве ро -
ват ни је, до апри ла би ти окон ча ни.
Под се ћам, та ин ве сти ци ја у пу ном
оби му из но си 160 ми ли о на евра, а
укуп но ће око хи ља ду љу ди ту на ћи
по сао.

l У ме ди ји ма се по ја ви ла ин фор -
ма ци ја да још је дан не мач ки ин ве сти -
тор до ла зи у Пан че во. Да ли је то по -
у зда но?

– Је сте. За на шу се вер ну по слов ну
зо ну опре де ли ла се још јед на ком па -
ни ја из обла сти ау то-ин ду стри је –
„Brose”. У по ре ђе њу са ZF-ом ин ве -
сти ци ја је још ве ћа, из но си 180 ми -
ли о на евра и за у зе ће по вр ши ну про -
ши ре не зо не по ред Цре па јач ког пу та.
Тре нут но вр ше до дат на ис тра жи ва ња,
али би тре ба ло да у мар ту 2020. бу де
по ста вљен ка мен те ме љац за из град -
њу фа бри ке ко ја ће за по сли ти 1.100
љу ди. Уз то, са за до вољ ством мо гу да
ка жем да су код ме не на сто лу два пи -
сма о на ме ра ма озбиљ них ком па ни ја
из Не мач ке.

l Ре кли сте да су гра ду уз ве ли ке
ино стра не ин ве сти то ре јед на ко ва жни
и до ма ћи.

– На рав но. Је су ти ин ве сти ци о ни
из но си знат но ма њи, али ра ди се о
пет до ма ћих при вред них ли ца ко ја

су ку пи ла шест и по хек та ра на са -
мом ула зу у зо ну. На та кав на чин смо
ре а ли зо ва ли чвр сту од лу ку да у на -
шој се вер ној зо ни, јед ној од нај при -
ма мљи ви јих у Ср би ји, сво је ме сто
на ђу и при вред ни ци из на ше зе мље
и из на шег гра да, ко ји ће се нај ве ро -
ват ни је про из вод но ве за ти за ве ли -
ке ула га че. Упра во то отва ра ло кал -
ни еко ном ски по тен ци јал, што нам
је та ко ђе стра те шки циљ. Про ши ре -
на је, не са мо у при вред ним зо на ма,
про из вод ња ло кал них фир ми, ства -
ра се при вред ни ам би јент и кон ку -
рент ност. Све у куп но, си гу ран сам да
ће мо ис пу ни ти на ше обе ћа ње, а то
је да ће на за вр шет ку овог про це са
би ти око че ти ри и по хи ља де но во -
за по сле них, што пра ти већ по сто је -
ћи тренд, ако има мо у ви ду по дат ке
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње
у по след њих пет го ди на. Ра сте број
пред у зет ни ка и по ро дич них би зниса.

Тре ба да се ори јен ти ше мо на спаја -
ње ло кал не при вре де с ве ли ким
систе ми ма.

l Ка ко се за шти та жи вот не сре ди не
укла па у ин ду стри ја ли за ци ју Пан че -
ва? И ка кве ће би ти за ра де рад ни ка?

– Ове ин ве сти ци је иду у сме ру ре -
брен дин га гра да, јер ни на ко ји на чин
не угро жа ва ју жи вот ну сре ди ну; ра ди
се о пла си ра њу но ве, ви со ке тех но ло -
ги је. Исто вре ме но, би ће за по сле но
око 40 од сто ви со ко о бра зо ва них, а
тре ба ло би да про сек пла та, ка ко је,
ре ци мо, на ја вље но би знис-пла ном
ком па ни је „Brose”, бу де око 1.700 евра
не то; што су ве ће пла те, ве ћи су и јав -
ни при хо ди на осно ву по ре за на за ра -
ду ко је оства ру је Град, па сви мо же -
мо би ти за до вољ ни. Убе ђен сам да ће
због све га по ме ну тог, ка да по слов не
зо не бу ду ра ди ле у пу ном ка па ци те -
ту, сли ка Пан че ва би ти про ме ње на,
што ће се ви де ти и кроз пла си ра ње
ве ћих при хо да Гра да.

l Да ли су већ уоч љи ве не ке про -
ме не на бо ље?

– Ста но град ња цве та. Це на ква дра -
та стам бе ног про сто ра у Пан че ву све
је ви ша, што је епи лог кре та ња на тр -
жи шту, не не ког дик та та, а ин ве сти -
ци је о ко ји ма го во ри мо тек су кре ну -
ле с ре а ли за ци јом… Ве о ма је ва жно
што и сег мент ду ал ног обра зо ва ња на -
пре ду је: пот пи са ни су уго во ри с на -
шом сред њом ма шин ском струч ном
шко лом, па ће тра же ни ка дар би ти
за по шља ван од мах по за вр шет ку
шко ло ва ња.

l Шта је с ју жном по слов ном зо -
ном? Ка ква ће би ти суд би на „Пе тро -
хе ми је”?

– Бли зу пет сто ми ли о на евра се ула -
же у из град њу фа бри ке ду бо ке пре ра -
де у НИС-у и тер мо е лек тра не –то пла -
не, ко је су од ка пи тал ног зна ча ја за
Пан че во ако има мо у ви ду ста ње жи -
вот не сре ди не. Ма зут ће би ти избачен

као енер гент. Град ска ад ми ни стра ци -
ја је би ла од ли чан сер вис за пла сман
ових ин ве сти ци ја. С по зи ци је гра до -
на чел ни ка не мо гу да при чам о то ме
шта ће би ти с „Пе тро хе ми јом”, али с
об зи ром на то да имам рад ног ис ку -
ства у тој фир ми и по зна јем при ли ке,
ре ћи ћу да сам оп ти ми ста; она не ће
за вр ши ти као „Азо та ра”. „Пе тро хе ми -
ја” има сво је по тен ци ја ле, део је ши -
рег си сте ма НИС-а, а са из град њом
фа бри ке по ли про пи ле на ва ло ри зо ва -
ће се тех но ло шки про цес и по ве ћа ће
се при хо ди.

l Ре кон стру и ше се оби ла зни ца.
Зашто?

– С ра дом ZF-а у пу ном ка па ци те ту
пре ко оби ла зни це ће про ла зи ти око
300 ка ми о на днев но. Тра жи ли смо од
„Пу те ва Ср би је” да се из гра де за штит -
не огра де по ред на се ља због сма ње ња
бу ке. Та ко ђе, ини ци ра ли смо иде ју да
се по слов не зо не спо је с Пу пи но вим

мо стом ка ко би се сма њио про ток
робе кроз град. На сто ји мо да по ве же -
мо до ла зак ин ве сти то ра са ши рим ин -
те ре сом, ин те ре сом гра ђа на. Тре ћа
фа за по та ми шког ко лек то ра би ће го -
то ва до ју на на ред не го ди не, што ће
до не ти но ви ква ли тет жи во та у Пан -
че ву. Мо лим су гра ђа не за стр пље ње
јер ће се ре кон стру и са ти ули це Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа и Му че нич ка. Сва

град ска на се ља и се ла би ће ко нек то -
ва на на но ву ка на ли за ци о ну мре жу и
но во по стро је ње за пре ра ду от пад них
во да. Ства ра мо мре жу но вих ули ца.
На ме ра ва мо да ко нач но и за и ста спу -
сти мо град на ре ку, да сре ди мо кеј и
при лаз ка Град ској шу ми и ку ла ма
све ти ља ма. То је са да шњост и бли ска
бу дућ ност. Ко ри стим при ли ку да
свим су гра ђан ка ма и су гра ђа ни ма че -
сти там Дан гра да.

Синиша Трајковић

Саша Павлов, градоначелник Панчева

ВО ЗО ВИ У ПЛА НУ

Вра ћа ње Пан че ва у си стем „Бе о -

во за” ве чи та је те ма. Па влов ка же:

– Све је ствар јав них фи нан си -

ја. Али има мо са рад њу с Гра дом

Бе о гра дом, ко ји је вла сник „Бе о -

во за” и код њих је то ко му нал на

де лат ност. Мо ра мо ући у зо ни ра -

ње, што ко шта по пре ве зе ном ки -

ло ме тру. Ми ни мал ни основ ни

па кет Пан че во би ко шта ло 100

ми ли о на ди на ра го ди шње. Раз ра -

ђу је мо план ка ко да де ли мо при -

хо де и да ти ме це ла ствар по ста не

ре ал на. По сто ји и озбиљ на во ља

Ми ни стар ства са о бра ћа ја. Мо ра -

мо ре кон стру и са ти пру гу, ста ја ли -

шта... Из дво ји ће мо део сле де ћег

бу џе та за ове на ме не.

У СУСРЕТ ДАНУ ГРАДА: САША ПАВЛОВ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА



АКТУЕЛНО 3
Петак, 1. новембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ЈАВ НА НА БАВКА

Ко ће одр жа ва ти
пу те ве ове зи ме?

Град ска упра ва рас пи са ла
је јав ну на бав ку за услу ге
одр жа ва ња ули ца у на се ље -
ном ме сту Пан че ву и оп -
штин ских пу те ва у зим ском
пе ри о ду, од 15. но вем бра до
31. мар та. Про це ње на вред -
ност набaвке из но си 42,5
ми ли о на ди на ра без ура чу -
на тог ПДВ-а.

По ред оба ве зних усло ва
ко је про пи су је за кон, у кон -
курс ној до ку мен та ци ји се
на во ди и низ до дат них усло -
ва ко је кан ди дат тре ба да
ис пу ни ка да је реч о фи -
нан сиј ским, ка дров ским,
по слов ним и тех нич ким ка -
па ци те ти ма. Не ки од усло -
ва су да је по ну ђач у 2016,
2017. и 2018. го ди ни збир -
но оства рио по слов ни при -
ход од нај ма ње 102 ми ли о -
на ди на ра и да је у пе ри о ду
од 2016. за кључ но са 2018.
го ди ном из вр шио услу ге на
ре дов ном одр жа ва њу јав -
них пу те ва у зим ском пе -
ри о ду у збир ној вред но сти
од 85 ми ли о на ди на ра без
ПДВ-а. Д. К.

„ПУ ТЕ ВИ СР БИ ЈЕ”

Отежано кроз
Пр во мајску

У Пр во мај ској ули ци (на де -
лу од рас кр сни це са Ули -
цом Бо ре Стан ко ви ћа па до
рас кр сни це са Ули цом Жар -
ка Зре ња ни на) све до 25. но -
вем бра из во ди ће се ра до ви
на по ја ча ном одр жа ва њу др -
жав ног пу та пр вог Б ре да
број 10 – об ја вље но је ових
да на на сај ту Јав ног пред у -
зе ћа „Пу те ви Ср би је”.

Док бу ду тра ја ли ра до ви,
за са о бра ћај ће би ти за тво -
ре на ле ва стра на ко ло во за,
а во зи ла ће ићи дво смер но
де сном стра ном. Ова де о -
ни ца је обе ле же на од го ва -
ра ју ћом при вре ме ном са о -
бра ћај ном сиг на ли за ци јом
и опре мом. М. Г.

ЛО ПО ВИ ТО КОМ НО ЋИ ОДНЕЛИ ТРИ КЛИ МА-УРЕ ЂА ЈА

Срамна крађа у амбуланти на Стрелишту

Због не ко ли ко сто ти на ми кро -
гра ма пра шка стих ма те ри ја у
ва зду ху цела Србија је скочила
на ноге! У то ме пред ња че сви -
ле ни Бе о гра ђа ни – за смр де ло
им и жа ле се што не мо гу да
ди шу ду бо ко. И пи та ју ка ко је
то мо гу ће. От куд то да је ва -
здух у Ср би ји за га ђен?

Пре сто нич ки ме ди ји се
да ни ма над ме ћу у струч -
ним ана ли за ма, сен за ци -
о на ли стич ким на сло ви -
ма, укра ша ва ју из да ња
гра фи ко ни ма не ра зу мљи -
вим про стом чо ве ку и апо -
ка лип тич ним фо то гра фи -
ја ма – пре те ћа из ма гли -
ца над ви је на над Бе о гра -
дом. За бри ну тим и слу -
ђе ним гра ђа ни ма ни шта
ни је ја сно, али све сни су
да опа ко смр ди и да не
мо же да се ди ше, а струч -
ња ци као струч ња ци, по -
ку ша ва ју да об ја сне, али
им не што не по ла зи за
ру ком.

Ка ко јед ном про сеч ном
Бе о гра ђа ни ну на јед но -
ста ван на чин мо жеш да
об ја сниш да то што се де -
ша ва има ве зе с то плот -
ном ин вер зи јом – од но сно да
ат мос фер ске при ли ке по го ду -
ју по ве ћа њу за га ђе ња?

Ка ко не ко ко ни ка да ни је
имао про блем с оте жа ним ди -
са њем као Пан чев ци, мо же да
при хва ти при чу о обла ку за га -
ђе ња, ко ји се сва ко днев но пуни

ре дов ним еми си ја ма опа сних
и штет них ма те ри ја (град ски
са о бра ћај, ло жи шта, ин ду стри -
ја) и да је кри вац ве тар, јер га
не ма?

Ка ко не ко ко га су де це ни ја -
ма убе ђи ва ли да жи ви у бе лом
гра ду и да је ва здух чист мо же

са да да при хва ти да се сва ко -
днев но во зи ау то бу сом ста рим
ви ше од де сет го ди на ко ји за
со бом оста вља по за ма шан цр -
ни траг ди ма и ча ђи, да сто ти -
не хи ља да во зи ла, у про се ку
ста рих пет на ест го ди на, по при -
лич но до при но се по ра сту зага -

ђе ња и да мно ге фир ме ко је
по слу ју на те ри то ри ји гра да Бе -
о гра да не во де ра чу на о то ме
шта спа љу ју у сво јим енер гет -
ским ло жи шти ма. На све то
тре ба до да ти и да у при град -
ским на се љи ма љу ди за гре ја -
ње ко ри сте угаљ и др ва?

Да ствар бу де го ра, по што
им је те шко да при хва те чи ње -
ни цу да је Бе о град екс трем но
за га ђен, зва нич ни ци по след -
њих да на по ку ша ва ју да ува ле
при чу о спа љи ва њу стр њи ке на
њи ва ма, као да у Ср би ји го ре
ама зон ске шу ме...

Зву чи ли вам све ово по -
знато?

А то што Пан чев ци сва ке го -
ди не по чет ком је се ни има ју
сва ко днев на за га ђе ња, над ле -
жне ни је бри га. Шта бри га Бе -
о гра ђа не што смр ди у Пан че ву
и Стар че ву. То што су код нас

јед но ча сов ни пи ко ви пра -
шка стих ма те ри ја три пу -
та ве ћи не го у пре сто ни -
ци и што сва ке го ди не
„то плот не ин вер зи је ути -
чу на то да сти че мо ути -
сак о за га ђе њу”, ни је њи -
хов про блем. Да ствар
бу де го ра, сва ке зи ме про -
сеч не вред но сти ча ђи у
Пан че ву из над су до зво -
ље них вред но сти и број
за га ђе них да на ду пло је
ве ћи не го у пре сто ни ци...

Ствар је ја сна, Ср би ја
је и те ка ко за га ђе на, њен
ва здух ни је чист због све -
га го ре на ве де ног и нео -
п ход но је ра ди кал но про -
ме ни ти свест. До бро је
што се гра ђа ни бу не и
тра же од го во ре и што не
при хва та ју не бу ло зне те -
о ри је над ле жних ко ји се
тру де свим си ла ма да
при кри ју ствар но ста ње

за га ђе ња у Ср би ји.
Али шта да ра ди мо кад не -

ма ве тра? Да се удру жи мо и
сви ду ва мо у истом прав цу?

Ако ће ве тар да нам ре ша ва
про бле ме, он да смо си гур но на
по гре шном пу ту.

З. Станижан

Ка да су за по сле ни у ам бу лан -
ти на Стре ли шту у по не де љак
ују тру до шли на по сао, до че -
као их је не при ја тан при зор.
За сад не по зна ти ло по ви у то -
ку но ћи укра ли су спољ не је -
ди ни це од три кли ма-уре ђа ја,
а хте ли су да ски ну и че твр ту,
али ка да су до шли го то во до
кра ја, из не у твр ђе ног раз ло га
пре ки ну ли су де мон ти ра ње.

Пре ма ре чи ма док тор ке Ве -
ри це Пу пин, ова кра ђа је од мах
при ја вље на пан че вач кој по ли -
ци ји. Она је до да ла и да су две
спољ не је ди ни це укра де не од
кли ма-уре ђа ја ко ји су ин ста ли -
ра ни на оде ље њу пе ди ја три је, а
јед на с про сто ри је у ко јој се на -
ла зи кар то те ка Оп ште прак се.

– За нас су ти уре ђа ји би ли
зна чај ни. Је дан смо до би ли као
до на ци ју од јед не фар ма це ут -
ске ку ће, а два за хва љу ју ћи ру -
ко вод ству До ма здра вља. Због
ове кра ђе смо би ли при ну ђе -
ни да се гре је мо по мо ћу гре ја -

ли ца – до да ла је док тор ка Пу -
пин. Она је ре кла да је пре ове
кра ђе пла ни ра ла на бав ку кли -
ма-уре ђа ја и за че ка о ни цу, али
да ће са да си лом при ли ка ре а -
ли за ци ја те иде је мо ра ти да
бу де од ло же на.

На пи та ње но ви на ра да ли
је ово пр ва кра ђа у ам бу лан ти
на Стре ли шту она је ре кла да
ни је, јер се не дав но де си ло да
су ло по ви про ва ли ли у ње ну
ор ди на ци ју и укра ли ком пју -
тер. Сем то га, кра дљив ци су
не дав но про ва ли ли и у ам бу -
лан ту, али су сре ћом од не ли
са мо не ке сит ни це.

Не ма сум ње да је ло по ви ма
ко ји су од го вор ни за нај но ви -
ју кра ђу на ру ку ишло то што
се пе ди ја триј ска ам бу лан та на -
ла зи у при зе мљу, па су им
спољ не је ди ни це кли ма-уре -
ђа ја би ле прак тич но на до хват
ру ке. За хва љу ју ћи то ме мо гли
су да их ски ну без ика квих
про бле ма. М. Гли го рић

ДУ НИ, ВЕ ТРЕ!

СВИ ЛЕ НИ БЕ О ГРА ЂА НИ И ИМУ НИ ПАН ЧЕВ ЦИ

ПОД СЕ ЋА МО ВО ЗА ЧЕ

Ставите зим ске гу ме
Од 1. но вем бра, ка да на ко ло -
во зу бу де би ло ле да, сне га или
по ле ди це, возачи мо ра ју да на
сво јим ау то мо би ли ма има ју
зим ске гу ме. Ова за кон ска оба -
ве за не ва жи то ком су вих да -
на, а тра је све до 1. апри ла.

Ка зне за оне ко ји не ма ју зим -
ске гу ме из но се од 6.000 до
20.000 ди на ра за фи зич ка ли ца
и од 100.000 до 800.000 за прав -
на ли ца. Струч ња ци апе лу ју на
во за че да за ме не гу ме и због то -
га што је мо гу ће да се у то ку
јед ног да на из не на да про ме не
вре мен ски усло ви, а ау то мо бил
ко ји има зим ске гу ме у слу ча ју
из не над ног ко че ња за у ста вља се
бр же јер има мно го кра ћи за у -
став ни пут. М. Г.

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

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

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

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

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, ен -
до кри но ло шке др Гор да на
Ве љо вић, та ко ђе из Оп ште
бол ни це, а уро ло шке њи -
хов ко ле га из исте уста но -
ве др Не бој ша Та сић, док
је за пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду жен др
Јо ван Ру дић из ГАК „На -
род ни фронт”. Тре ба на по -
ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут -
но на ак ци ји, па та ко ком -
пле тан уро ло шки пре глед
ко шта 2.000, ул тра звуч ни

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

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-
би о хе миј ској ла бо ра то ри ји
те уста но ве па ци јен ти ве ћи -
ну ве ри фи ко ва них, кон тро -

ли са них и су ми ра них ре зул -
та та мо гу до би ти за све га
сат вре ме на.

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

аб до ми нал не
хи рур ги је из
Оп ште бол ни це
Пан че во.

Зато не чу ди
што све ве ћи
број Пан че ва ца
би ра За вод
„Пан че вац”, ка -
да треба ура ди -

ти пре гле де и ана ли зе на
јед ном ме сту. Тре ба знати
да се у За во ду све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ГРЕЈ НА СЕ ЗО НА

Ра ди ја то ри то пли
током це лог да на

Иа ко град ска од лу ка ка же да
греј на се зо на у Пан че ву по чи -
ње 15. ок то бра, ми хољ ско ле то
и то пли сун ча ни да ни ути ца ли
су на то да тај да тум не бу де
ис по што ван. Ста но ви су за гре -
ва ни са мо у ју тар њим са ти ма
све до утор ка, 29. ок то бра, ка -
да је пад спо ља шње тем пе ра -
ту ре ути цао на то да ра ди ја то -
ри оста ну то пли то ком це лог
да на.

У ЈКП-у „Гре ја ње” ка жу да
су од 1. ок то бра, ка да су по че -
ле функ ци о нал не про бе си сте -
ма за да љин ско гре ја ње, ин тер -
ве ни са ли на ви ше ло ка ци ја ка -
ко би са ни ра ли на ста ле ха ва -
ри је. Нај зах тев ни је и нај о бим -
ни је ра до ве оба ви ли су у Ули -
ци Сте ва на Шу пљик ца на Ко -
те жу 2, где је са ни ра на ха ва -
ри ја на вре ло во ду. 

Еки пе „Гре ја ња” су би ле ан -
га жо ва не и на по ста вља њу но -
вих це ви у Ули ци Мо ше Пи ја -
де, за тим на два ме ста код Ге -
рон то ло шког цен тра, у јед ној
згра ди на Вој во ђан ском бу ле -
ва ру, у де лу Ули це Иси до ре Се -
ку лић и у под ста ни ци у Ма ри -
на Др жи ћа 3. Д. К.

Место одакле је скинут један уређај



Ко си ти са да да се ја штре цам и пла шим што ти знаш ко
сам ја. Сва ко ју тро ћу уста ти и ре ћи: ја се не сла жем с то -
бом. А то зна чи да сва ки чо век тре ба и мо ра да ка же ја
сам јa, ни сам сла ба ов ца на ко ју вук има пра во. Ја хо ћу
да бу дем чо век и лич ност и као та кав хо ћу да из гра ђу јем
за јед ни цу, а не као по да ник и слу га, не као не би ће, већ
као би ће, име, као Гри го ри је. То је став ко ји ја за сту пам,
то је оно што тре ба да се до го ди ов де.

(Вла ди ка Гри го ри је, „Не дељ ник”, 28. ок то бар)

* * *
Очи глед но је да чи ње ни ца да је про те клих да на Бе о град
био град с нај за га ђе ни јим ва зду хом на све ту ни је ве ћи ну
љу ди уз не ми ри ла, јер смо на ви кли на по ли тич ку за га ђе -
ност. То ли ко смо за га ђе ни као на род да нам та еко ло шка
за га ђе ност не пред ста вља ни шта по себ но и ми сли мо да
је то нор мал но.

(Но ви нар Ср ђан Шко ро, Н1, 28. ок то бар)

* * *

* * *
Дру штво ме одав но под се ћа на „Ти та ник” на кон су да ра са
сан том. Ве ли ка ве ћи на се по ми ри ла с тим да ће брод по -
то ну ти и да ће на дно са со бом по ву ћи нај ве ћи део оно га
што смо, као ци ви ли за ци ја, ве ко ви ма ства ра ли, оно га за
шта су ги ну ли ми ли о ни. Они нај бо га ти ји и нај бли жи упра -
вљач кој ка би ни тру де се да пот ку пљи ва њем, или ћу та њем,
обез бе де по јас или ме сто у чам цу ко јим ће, ка да вир по ву -
че олу пи ну на дно, по бе ћи одав де. За то вре ме уве ра ва ју
нас да је све О. К. и да не ма раз ло га за па ни ку. Са мо по је -
ди ни, они ко ји и да ље ве ру ју да је овај наш брод вре дан
чу ва ња, још увек по ку ша ва ју да по кр пе ру пе и ти ме учи не
мо гу ћим да нај ве ћи део кор пу са јед не на ци је, ње не суп -
стан це, ипак са че ка не ка срећ ни ја вре ме на. На рав но, сва -
ким да ном је све ви ше оних ко ји ве ру ју да ће ова ква за ла -
га ња би ти јед на ко без у спе шна, као што је то био и слу чај с
нај по зна ти јом брод ском ха ва ри јом у исто ри ји.

(Су ди ја Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Ми о драг Ма јић,
„Да нас”, 27. ок то бар)
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КОНЦЕПТ

Ко му нал ни от пад у раз ви је ним
зе мља ма пред ста вља си ро ви ну
ка ко за ре ци кла жну ин ду стри -
ју, та ко и за про из вод њу стру је.

Код нас ни је ни за јед но ни
за дру го. Хр па но вин ске хар -
ти је ко ју оста ви те по ред кон -
теј не ра оста ће ту док се не рас -
пад не на ки ши или је ве тар не
раз не се... Али за то –
неверовaтно зву чи – Ср би ја ђу -
бре уво зи из ино стран ства! Про -
шле го ди не је за де сет ми ли о -
на евра ку пље но ви ше од
230.000 то на сва ко ја ког тур -
ског, ма ђар ског и хр ват ског от -
па да (по ло ви на од то га је па -
пир), као си ро ви на за срп ске
ре ци кла жне цен тре, по што не -
ма ју до ма ће си ро ви не. Ово де -
лу је не ра зум но, јер зва нич ни
по да ци ка жу да на ши гра ђа ни
ме сеч но оста ве за со бом ми -
ли он то на от па да. Он углав ном
за вр ши на де по ни ја ма (с ко ји -
ма не зна мо шта ће мо) и у чо -
ве ко вој око ли ни (у ре ка ма, на
по љи ма), а са мо јед на де се ти -
на се ре ци кли ра.

У че му је ква ка

У ЕУ се у про се ку 30 од сто от -
па да ре ци кли ра, 17 од сто ком -
по сти ра, 28 про це на та спа ли
(нај ве ћим де лом у про це су про -
из вод ње стру је), а 24 од сто ко -
му нал ног от па да од ла же се на
де по ни је.

С дру ге стра не, сту ди ја
Европ ске аген ци је за ста ти сти -
ку „Еу ро стат” по ка зу је да се
нај ве ћи део от па да у Ср би ји
од ла же на де по ни је, да се ре -
ци кли ра са мо ве о ма ма ли део,

а да се ком по сти ра ње и при -
род но раз ла га ње от па да или
ње го ва упо тре ба за до би ја ње
елек трич не енер ги је у Ср би ји
не прак ти ку ју.

Пан че во све тла тач ка

Ка да је о на шем гра ду реч, пре -
ма по да ци ма ЈКП-а „Хи ги је -
на”, Пан чев ци про из во де го ди -
шње око 365 ки ло гра ма от па -
да по чла ну до ма ћин ства.

Наш град већ ви ше од јед не
де це ни је по ку ша ва да раз ви је
си стем раз вр ста ва ња от па да већ
у до ма ћин стви ма, али још смо
да ле ко од ма сов ног при хва та -
ња овог еко ло шког прин ци па.
Раз ло га је мно го, а по ред нов -
ца, ни по сто је ћа за кон ска ре -
гу ла ти ва ово ме не по го ду је.
Прак са у раз ви је ним зе мља ма
по ка за ла је да је нај е фи ка сни -
ја ком би на ци ја шар га ре пе и

шта па: ко раз два ја ђу бре у свом
до му до би ја од ре ђе не при ви -
ле ги је, а онај ко ји то не же ли
пла ћа до дат не пе на ле.

И по ред све га, ре ци кла жа ко -
му нал ног от па да у Пан че ву је
на ни воу од де сет до пет на ест

од сто, што је са свим при -
хватљиво.

Хва ле је вред на и пан че вач -
ка ло кал на са мо у пра ва, ко ја је
оста ла до след на еко ло шком
прин ци пу ре ци кла же ђу бре та.
Град ни је по кле као под при ти -
ском др жа ве да се на те ри то -
ри ји на шег гра да из гра ди спа -
ли о ни ца.

По ред еко ло шких раз ло га,
мо тив за од би ја ње то га ле жи и
у чи ње ни ци да не ма мо до вољ -
ну ко ли чи ну ђу бре та. На и ме,
про шле го ди не на но ву и ста ру
де по ни ју од ло же но је укуп но
36.500 то на от па да из град ске
сре ди не, као и из Стар че ва и
До ло ва, што је вр ло ма ло за го -
ди шње по тре бе спа ли о ни це. По -
ре ђе ња ра ди, Бе о град се уго во -
ром оба ве зао да ће за сво ју спа -
ли о ни цу фран цу ском кон цер -
ну у на ред них три де сет го ди на
обез бе ђи ва ти 550.000 то на ђу -

бре та го ди шње, или ће, у су -
прот ном, пла ћа ти пе на ле из
град ског бу џе та. З. С.

СУД БИ НА ОТ ПА ДА

ПАНЧЕВО МЕЂУ ПРВИМА
У РЕЦИКЛАЖИ

ДРЖАВА НЕ ДА ПАРЕ

Од нос др жа ве пре ма ре ци кла жној ин ду стри ји је ма ће хин -

ски – у по след ње три го ди не Вла да не пред у зи ма кон крет -

не ко ра ке на по љу ис пла те ду го ва фир ма ма ко је се ба ве

ре ци кла жом от па да. На и ме, Ми ни стар ство за шти те жи вот -

не сре ди не у тзв. зе ле ни фонд из два ја ма ње нов ца за трет -

ман опа сног от па да не го што тре ба, та ко да др жа ва три

го ди не пла ћа са мо 70 од сто пре ра ђе них ко ли чи на. Ова квим

од но сом др жа ва озбиљ но уру ша ва си стем упра вља ња по -

себ ним то ко ви ма от па да и ако се та ко на ста ви, мо же до ћи

до ње го вог уру ша ва ња, а по сле ди це по здра вље на ци је би -

ће не са гле ди ве.

Некада смо имали овакве контејнере
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Сло ве ни ја и Цр на Го ра
осло бо ди ле про дав це ра да
пре ко ви кен да

Про тив предлога
синдиката вла сни ци
великих мар ке та

У не де љу 20. ок то бра го то во све рад -
ње у Цр ној Го ри оста ле су за тво ре не
– из у зе так су пред ста вља ле апо те ке,
као и рад ње за про да ју хле ба, ко ла -
ча, цве ћа, по греб не опре ме, су ве ни -
ра, штам пе и сред ста ва за за шти ту
би ља. Та ко се та др жа ва при дру жи ла
оним зе мља ма у ко ји ма је до бро бит
тр го ва ца ста вље на ис пред раз ма же -
но сти ве ћи не гра ђа на и за ра де вла -
сни ка тр го ви на.

А шта је са Ср би јом?
Код нас тр го вач ки цен три, тр го ви -

не, ки о сци, пе ка ре и слич ни про дај -
ни објек ти и да ље ра де сва ке не де ље,
при че му за по сле ни нај че шће ни су
по себ но пла ће ни, од но сно рад не де -
љом им се пла ћа као да се ра ди о би -
ло ком дру гом рад ном да ну.

И да не
бу де

ЗНА ЊЕ И ВЕ ШТИНЕ

По сла сти ча ри у ак ци ји

Ка ра ван „Мла ди по сла сти чар”, ко -
ји је по кре ну ла ком па ни ја „Дија -
мант” у са рад њи са свет ски при -
зна тим по сла сти ча рем Здрав ком
Га ври ло ви ћем, у на ред ном пе ри о -
ду по се ти ће струч не шко ле у Но -
вом Са ду, Бе че ју, Ле сков цу, Бе о -
гра ду и Пан че ву у по тра зи за нај -
бо љим мла дим по сла сти ча рем.

По тре ћи пут сред њо школ ци ће
би ти у при ли ци да сво ју љу бав
пре ма овом за на ту пре то че у слат -
ке по сла сти це. За њих ће би ти ор -
га ни зо ва не ра ди о ни це на ко ји ма
ће учи ти и от кри ва ти ле по те и
тај не по сла сти чар ства, као и
такми че ње на ком ће би ти у при -
ли ци да укр сти те сво ја зна ња и
ве шти не. З. С.

ШТРАЈК УПО ЗО РЕ ЊА

Хит не ме ре про тив
насиља у шко ла ма

Ср би ја ће 8. но вем бра про сла ви ти
Дан про свет них рад ни ка, a на став -
ни ци и про фе со ри чла но ви Уни је
син ди ка та про свет них рад ни ка Ср -
би је тог да на сту пи ће у штрајк упо -
зо ре ња – у шко ла ма чла ни ца ма тог
син ди ка та ча со ви се не ће др жа ти
од 12 до 13 са ти. Зах те ва се хит но
пред у зи ма ње ме ра про тив на си ља
у шко ла ма, укљу чу ју ћи и про ме ну
за кон ске ре гу ла ти ве.

На ова кву ме ру за по сле ни у про -
све ти од лу чи ли су се због све уче -
ста ли јег на па да на ђа ке и на став -
ни ке у срп ским шко ла ма. З. С.

МИ НИ СТАР СТВО ПРО СВЕ ТЕ

За јед но про тив
насилника

Ми ни стар ство про све те упу ти ло је
јав ни до пис у ко јем по зи ва ро ди -
те ље и за по сле не у шко ла ма да по -
шту ју за ко ном про пи са не про це -
ду ре у слу ча ју на си ља у шко ла ма.
Ро ди те љи у та квој си ту а ци ји тре ба
да се обра те оде љен ском ста ре ши -
ни или ти му за за шти ту уче ни ка
од дис кри ми на ци је, на си ља, зло -
ста вља ња и за не ма ри ва ња или ди -
рек то ру шко ле. По ред то га, ро ди -
те љи су у оба ве зи да на по зив шко -
ле уче ству ју у по ја ча ном вас пит -
ном ра ду, као и да са ра ђу ју са шко -
лом то ком спро во ђе ња вас пит но-
ди сци плин ског по ступ ка.

Уко ли ко ро ди те љи не са ра ђу ју
са шко лом или ис по ља ва ју не при -
ме ре но и на сил но по на ша ње, шко -
ла је у оба ве зи да оба ве сти и укљу -
чи дру ге ин сти ту ци је (цен тар за
со ци јал ни рад и/или по ли ци ју),
као и да под не се зах тев за по кре -
та ње пре кр шај ног по ступ ка или
кри вич ну при ја ву ра ди утвр ђи ва -
ња од го вор но сти ро ди те ља. З. С.

за бу не: све је ово „по кри ве но” за ко -
ном. Све вла де по сле 5. ок то бра да ле
су до при нос пра ву по сло дав ца да „пре -
ра спо де љу је рад но вре ме”. По сла ни -
ци у Скуп шти ни из гла са ли су да рад -
на не де ља мо же би ти 60-ча сов на, да
днев но рад но вре ме мо -
же из но си ти 13,
а днев ни од -
мор 11

са ти. Рад на
не де ља је ше сто -
днев на. У пре ра спо де ли

рад ног вре ме на не ма пре ко вре ме -
ног ра да, па ни уве ћа ња за ра де

због ра да ду жег од осам са ти.
Уме сто то га, пре ко вре ме ни рад
се об ра чу на ва као сло бод ни да -
ни за рад ни ке, или као ума ње -
но рад но вре ме, у пе ри о ду ко ји
од ре ди по сло да вац.

Мо жда и зву чи не пра вед но ако
сте про да вац, али за то са да чизме,

фри жи де ре и ка у че мо же те да ку пи те
сва ког да на у не де љи!

Тр гов ци ма је ви кенд, ка жу, из у зет -
но зна ча јан за по сао, јер је ве ли ки део
укуп ног па за ра ре зер ви сан упра во за
те да не. И куп ци су, ка жу, опу ште ни ји

ка да су на сло бод ном
да ну, без оба ве за,

па сем што
и м а  ј у

више вре ме на
за ку по ви ну, лак ше

се хва та ју и за нов ча ник.
У тр го ви на ма у Ср би ји има око

200.000 за по сле них, а 70 од сто од то -
га чи не же не. У том сек то ру пла те су
ни же и до 30 од сто од ре пу блич ког
про се ка.

Пред став ни ци не ких син ди ка та има -
ли су до са да не ко ли ко не фор мал них
су сре та с пред став ни ци ма Вла де и
Ми ни стар ства тр го ви не, ис пи ту ју ћи
мо гућ ност да се и код нас за бра ни
рад про дав ни ца не де љом, али ве ћих
по ма ка у пре го во ри ма ни је би ло.

Иа ко син ди ка ти на ја вљу ју ја ча -
ње при ти ска на Вла ду ка ко би се и
у на шој зе мљи до не ли про пи си о
уки да њу оба вља ња тр го ви не на ве -
ли ко и ма ло не де љом и пра зни ци -
ма, сва је при ли ка да од то га у ско -
ри је вре ме ни шта не ће би ти.

Ми ни стар ство тр го ви не не дав но је
са оп шти ло да они ни шта не би ме ња -
ли и да би „слу чај тре ба ло пре пу сти -
ти тр жи шту”.

„Што се ти че ра да не де љом, би ло
је не ких ана ли за ко је су по ка за ле да
би, ако би се за бра нио рад не де љом,
то до ве ло до па да про ме та у по је ди -
ним ма ло про дај ним објек ти ма и да
би до шло до от пу шта ња де ла за по -
сле них. Про це на је да би би ло от пу -
ште но од пет до осам од сто рад ни ка у
тр го ви ни”, са оп ште но је.

Вла сни ци рад њи при зна ју да су про -
тив за бра не ра да не де љом због стра -
ха од сма ње ног при хо да, али има ју и
дру ги ар гу мент:

– Због екс пан зи је шо пинг-цен та ра
и слич них ме ста за про да ва ње ово баш
и ни је мо гу ће, бу ду ћи да сви рад ни ци
не де љу ко ри сте за од ла зак на ова ква
ме ста и ку по ви ну нео п ход них по треп -
шти на. Ово не би на пра ви ло са мо про -
бле ме у бу џе ту по сло да ва ца, већ би
про ме ни ло ку пов не на ви ке по тро ша -
ча и ту про у зро ко ва ло но ве про бле ме
– из ја вио је не дав но овим по во дом Ср -
ђан Дроб ња ко вић, пред сед ник Уни је
по сло да ва ца Ср би је, ис ти чу ћи да би
„сма ње ње про фи та мо гло да про у зро -
ку је и сма ње ње бро ја за по сле них”.

Ипак, пред став ни ци рад ни ка ни су
са гла сни с тврд ња ма по сло да ва ца, већ
на во де да се иде ји про ти ве вла сни ци
ве ли ких тр го вин ских ла на ца.

– Ни је тач но
да би то зна чи ло гу би так по сла за од -
ре ђе ни број рад ни ка, јер има мо ве -
ли ки ма њак рад ни ка у ма ло про да ји.
Мо же се чак и чу ти да про дав ци же ле
да ра де не де љом, јер се то до дат но
пла ћа, а ја по у зда но твр дим да не до -
би ја ју ви ше нов ца. Иде ја на и ла зи на
от пор тр го вин ских ла на ца јер ви кен -
дом има ју нај ве ћи про мет – оце ни ла
је Ран ка Са вић, пред сед ни ца Асо ци -
ја ци је сло бод них и не за ви сних син -
ди ка та (АСНС).

Р. Т.

МИ НИ СТАР СТВО ПРО СВЕ ТЕ НЕОДЛУЧНО

Ма ту ра под зна ком пи та ња
Про шле не де ље у ме ди ји ма се појавилa
ин фор ма ци ја да Ми ни стар ство про -
све те раз ми шља да на го ди ну да на
од ло жи но ви кон цепт по ла га ња др -
жав не ма ту ре за сред њо школ це. 

Раз лог од ла га ња ле жи у чи ње ни ци
да ге не ра ци ја (са да шњи уче ни ци тре -
ћег раз ре да сред ње шко ле) ко ја је пр -
во бит но пла ни ра на да
по ла же ни је об у хва ће -
на но вим пла ном и
про гра мом. За кон ска
осно ва да се ма ту ра
ура ди по сто ји, али но -
ви план и про грам при -
ме њу је се тек од са да -
шњег дру гог раз ре да.
За да ци за ма ту ру би ће
при ла го ђе ни упра во
том но вом пла ну, а не
оном по ко јем иду ђа -
ци за ко је је пред ви ђе -
но да по ла жу ве ли ку
ма ту ру. За то Ми ни -
стар ство раз ма тра оп -
ци ју да ма ту ру по ла же
сле де ћа ге не ра ци ја, ко -
ја по ха ђа шко лу по на -
став ном пла ну и про гра му усво је ном
2018. го ди не.

Ко на чан суд би ће до нет на кон уса -
гла ша ва ња ми шље ња са шко ла ма, с
на став нич ким ве ћи ма, ђач ким пар -
ла мен ти ма и оста лим уче сни ци ма у

овом про це су, а глав ни ар гу мент при -
ли ком до но ше ња од лу ка би ће у ин те -
ре су уче ни ка. 

Про је кат на ци о нал не ма ту ре, пре -
ма ре чи ма над ле жних, зна ча јан је за
уна пре ђи ва ње ква ли те та сред њег обра -
зо ва ња и вас пи та ња, али и за до ступ -
ност ви со ког обра зо ва ња свим уче ни -

ци ма. У рад на овом
про јек ту укљу че ни су
на став ни ци сред њих
шко ла и уни вер зи тет -
ски про фе со ри, ко ји
ће за јед но при пре ма -
ти ис пит не те сто ве –
пи та ња за сно ва на на
стан дар ди ма по стиг -
ну ћа уче ни ка и стан -
дар ди ма ква ли фи ка -
ци ја.

Би ло ка ко би ло,
ова вест по при лич но
је об ра до ва ла ђа ке
тре ће го ди не, ко ји се
на да ју да ће их
озлоглаше на ма ту ра
за о би ћи и да ће срп -
ски је зик и да ље по -

ла га ти та ко што ће на пи са ти са став
на за да ту те му. Ка ко ка жу, про чи та -
ће и пет лекти ра као при пре му за
још увек ва же ћи ма тур ски ис пит, са -
мо да не мо ра ју да би фла ју гра ди во
све че ти ри го ди не. З. С.

ЈЕД НА ШТЕТ НА ПО ЈА ВА

Адво кат са образом од тефлона
Кад не ко про фе си о нал но удру же -
ње по кре не по сту пак да из ба ци чла -
на јер вре ђа и ома ло ва жа ва сво је
ко ле ге, а стран ке ва ра и пра ви им
не по треб не тро шко ве, и због то га
оце ни да је тај њи хов члан „не до -
сто јан” зва ња и по сла ко јим се сви
они ба ве – он да про зва ни у тој про -
фе си ји не ма ви ше шта да тра жи.
Ако је ме сар, мо лер, ау то-ме ха ни -
чар, пред у зи мач, ар хи тек та – ту
где је ра дио, по сао је за вр шио. Је -
ди но му оста је да се од се ли да ле -
ко, та мо где га не зна ју, и про ба
из но ва.

Исто, на рав но, ва жи и за адво ка -
те... Осим ако ни сте Сте ван Ва сић.

Кри ти ке и не по вољ не оце не ко је
су чла но ви Адво кат ске ко мо ре Вој -
во ди не – Основ на ор га ни за ци ја адво -
ка та Пан че во о ње му на ве ли у зах -
те ву Адво кат ској ко мо ри Бе о гра да
тра же ћи да му се, као хит на ме ра,
из рек не за бра на ба вље ња адво ка ту -
ром – от па ли су с ње го вог обра за
као с те фло на!

Он и да ље, као па ук му ве, че ка
нео пре зне стран ке да уђу у про сто -
ри је аген ци је за про мет не крет ни -
на, где му је не за ко ни то пан че вач -
ко се ди ште. Јер Сте ван Ва сић је
члан Адво кат ске ко мо ре Бе о гра да
и у Пан че ву не би смео да оба вља
адво кат ску де лат ност. Још ма ње,

по ред адво кат ског, сме да се ба ви и
не ким дру гим по слом – Ко декс про -
фе си је адво ка ту не до зво ља ва да бу -
де пи љар, по сло во ђа у фа бри ци или
ди рек тор фир ме... ни ти да про да је
гар со ње ре и га ра же, као што то Ва -
сић ра ди.

Исти на, Ср би ја је у 19. ве ку има -
ла та ко зва не адво ка те бу џа кли је,
ко ји су „ор ди ни ра ли” за сто лом у
ка фа ни бли зу суд ни це и ту са че ки -
ва ли се ља ке да им на пи шу жал бу
или ту жбу и на рав но – узму па ре.
Са мо што Сте ван Ва сић ни је део
му зеј ске по став ке, не го је ак ти ван.
И то ве о ма, иа ко је на пра гу се дам -
де се те го ди не. Код не ких љу ди глад
за па ра ма не сма њу је се у ста ро сти!

Ми ће мо се ли ком и де лом Сте -
ва на Ва си ћа ба ви ти у не ко ли ко на -
ред них бро је ва.

За сад, циљ нам је да Пан чев це
упо зо ри мо на па у ко ву мре жу овог
„бу џа кли је” и да им пре до чи мо шта
мо же да их сна ђе кад се на ђу у суд -
ни ци с њим.

Ор га ни за ци ја адво ка та Пан че ва,
из ме ђу оста лог, под не ла је ди сци -
плин ску при ја ву јер је ко ле ги у суд -
ни ци ре као: „Не глу пи рај се, бу да -
ло јед на бле са ва”.

За ово је Васић пра во сна жном
пресудом про гла шен кри вим за
увре ду. Р. П.

У ЕВРО ПИ МО ЖЕ

НЕРАД НО

Европ ска уни ја пре пу сти ла је зе -

мља ма чла ни ца ма да рад но вре -

ме про дав ни ца уре де на осно ву

сво јих тра ди ци о нал них, кул тур них

и вер ских по тре ба. Та ко су вра та

тр го ви на за по тро ша че не де љом

за тво ре на у де вет др жа ва, ме ђу

ко ји ма су Сло ве ни ја, Фран цу ска,

Не мач ка, Ау стри ја и Пољ ска.

У Хр ват ској је Ка то лич ка цр ква

за тра жи ла да не де ља бу де дан

од мо ра, од но сно да рад ње не ра -

де, али се о тој ини ци ја ти ви још

рас пра вља.

ДА ЛИ СР БИ ЈА МО ЖЕ ДА УКИ НЕ РАД НЕ ДЕ ЉОМ У ПРО ДАВ НИ ЦА МА

ТР ГОВ ЦИ СЕ УЗА ЛУД НА ДА ЈУ

ГРА ЂА НИ КА ЖУ: МО ГЛО БИ!

Гра ђа ни ма од го ва ра ју рад ње от во ре -

не не де љом, јер ку по ви ну не мо ра ју

да пла ни ра ју то ком рад них да на и

укла па ју је с дру гим оба ве за ма. Али,

ути сак је, мо гли би да се при ла го де

и дру га чи јем рад ном вре ме ну.

На кра ју кра је ва, до ше зде се тих

го ди на про шлог ве ка рад на не де ља

у Ју го сла ви ји би ла је 48-ча сов на:

ра ди ло се и су бо том (и шко ле!).

Али не де ља је би ла не рад на.

– Га зде би ве ро ват но би ле ма ло

на гу бит ку, али то би за рад ни ке

би ло див но – ка же Ми ли ја на Г.

(43) из ве ли ког мар ке та.

– Имам два си на ко ји иду у шко -

лу и би ло би мно го ле по да смо не -

де љом за јед но, али код нас ће се

та ква прак са те шко уве сти – скеп -

тич на је Ја сна Ш. (39), за по сле на

код при ват ни ка на Ми си.

– Мо гло би, што не би мо гло? Ви -

дим сад да и гар де ро ба мо же да се

па за ри не де љом уве че! Оне јад не

де вој ке се де у рад њи и гле да ју у те -

ле фон, ни ко им не ула зи. Жа ли бо -

же стру је – из ри чит је Мла ден Р.

(66), пен зи о нер.

– Ме ни се то не до па да! Пре ко

не де ље ра дим, а за ви кенд же лим

да мо гу да ку пу јем. Па ни је Пан че -

во се ло – ка же Ми шко Р. (32), про -

грамер.

– Ја сам на ви кла да ку пу јем не -

де љом, и ов де и у Бе о гра ду, али

ако би за тво ри ли рад ње та да, не

бих умр ла – сме је се Ило на Ђ. (27),

слу жбе ни ца.

Ова вест по при лич но
је об ра до ва ла ђа ке
тре ће го ди не, ко ји се
на да ју да ће их
озлоглаше на ма ту ра
за о би ћи и да ће
српски је зик и да ље
по ла га ти та ко што ће
на пи са ти са став на
за да ту те му.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Сва ко го ди шње до ба зах те ва
дру га чи ји при ступ не го ва њу
ко же. Је сен са со бом до но си
за хла ђе ње, ве тар и ки шу, а
ка ко на ша ко жа све пам ти и
осе ћа, ја сно је да јој је по -
треб на и од го ва ра ју ћа је се ња
не га.

Док је ле то би ло вре ме по -
год но за хи дра тант не кре ме,
ка да је тре ба ло из бе га ва ти
оне бо га те и ма сни је кре ме,
са да је си ту а ци ја обр ну та. По
пра ви лу, хлад ни је вре ме под -
ра зу ме ва и су вљу ко жу. Ветар

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

Је се ња не га ли ца

Цењ ка ње

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Чај од ора хо вих ли сто ва про чи -

шћа ва крв и де лу је окре пљу ју ће.

Ко ри сти се и про тив ше ћер не бо -

ле сти, сла бих жи ва ца, жу ти це и

бе лог пра ња, те упа ле гр ла. Пре -

по ру чу је се труд ни ца ма ко је па те

од за тво ра. Као куп ка се ко ри сти

про тив оте клих лим фних жле зда,

гној них оси па, ли ша ја, кра ста, ра -

хи ти са и зно је ња но гу. Све жи ли сто ви се ста вља ју на за гно је не ра -

не. Ора хо ва ра ки ја по ма же при же лу дач ним те го ба ма. Ре се оја ча ва -

ју ка пи ла ре, а чај од њих је до бар при кр ва ре њу (и уну тра шњем), ја -

ким мен стру а ци ја ма, хе мо ро и ди ма и ди зен те ри ји.

При пре ма ча ја: јед ну пу ну ма лу ка ши ку сит но исе че них ли сто ва

ора ха по па ри те са 2,5 дл вре ле во де и оста ви те да крат ко од сто ји.

До да так за куп ке и за ис пи ра ње: 100 г исец ка них ли сто ва упо тре -

би те за куп ку, а за ис пи ра ње јед ну пу ну ма лу ка ши ку на че тврт ли -

тра во де. За ја чи чај узи ма се дво стру ка ко ли чи на.

Ра ки ја од ора ха: око 20 зе ле них ора ха исе ци те на че твр ти не и ста -

ви те у бо цу са ши ро ким гр ли ћем, па их пре лиј те ли тром ра ки је од

жи та, и то та ко да их ра ки ја пре кри је за два до три пр ста. До бро за -

тво ре ну бо цу 14–28 да на др жи те на сун цу или на то плом ме сту. По -

сле то га теч ност про це ди те и њо ме на пу ни те бо цу. По по тре би узми -

те јед ну пу ну ка фе ну ка ши чи цу ра ки је.

Ве о ма уку сан ли кер од ора ха до би ће те ако зе ле ним ора си ма до -

да те два до три ка ран фи ли ћа, ко ри цу ци ме та, ма лу шип ку ва ни ле и

не пр ска ну опра ну ко ру од по ла по мо ран џе. У че тврт ли тра во де ску -

вај те 500 г ше ће ра, па кад се сме са охла ди, до дај те је про це ђе ној

ра ки ји од ора ха.

Ле ко ви од 
ора ха

и хлад но ћа је ису шу ју и уме -
ју да про у зро ку ју оште ће ња
на ли цу ако не га ни је аде -
кват на. Кре ме ко је ће те ко -
ри сти ти у је се њем пе ри о ду
не мо ра ју би ти екс трем но бо -
га те и ма сне, по себ но ако је
ва ша ко жа ли ца ма сни јег ти -
па (њих чу вај те за зи му).
Јесење кре ме за ли це тре ба
да бу ду бо га ти је од лет њих,
али не пре ви ше ма сне. Нај -
бо ље је да из бор кре ме
препусти те ва шем ис ку сном
ко зме ти ча ру.

Трет ма ни ли ца ко ји су иде -
ал ни у је се њем пе ри о ду је су
сви об ли ци и вр сте ки се ли на,
као што су воћ не ки се ли не,
лак тич на, азе ла ин ска, са ли -
цил на, ТЦА, ман де лин ска...
Нај но ви ји трет ман PRX Т33
у свом са ста ву са др жи ТЦА и
још не ке ки се ли не, ко је су ве -
што чу ва на тај на у овом би о -
ре ви та ли за то ру, ко ји чи ни чу -
да за ко жу у по гле ду под мла -
ђи ва ња, лиф тин га, пиг мен та -
ци ја, про ши ре них по ра, ак ни
и још мно го то га. Ако се ком -
би ну је са аде кват ним PRX Т33
кре ма ма ко је слу же као на -
ста вак не ге и ле че ња код ку -
ће, он да се по сти же још бо љи
ефе кат. Овај флу ид са др жи
гли кол ну ки се ли ну, ко ја нон-
стоп „ра ди” и сти му ли ше ко -
жу на об на вља ње, и ну три -
тив ну кре му, ко ја је хра ни и
не гу је.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо се не ка -
да на ла зи ли у при ли ци да се
цењ ка мо у же љи да про ђе мо
по вољ ни је и пла ти мо ма њу
це ну за ве ћу вред ност. Увек
нам је циљ да пре го ва ра мо о
пред ме ту цењ ка ња и по стиг -
не мо ре зул тат ко ји је што ви -
ше у скла ду с на шим оче ки -
ва њи ма.

М е  ђ у  т и м ,
по сто ји и ма ло
дру га чи је цењ -
ка ње, у ко је
ула зи мо да би -
смо из бе гли гу -
би так, до би ли
још ма ло вре -
ме на да ура ди -
мо или ка же мо
не што за шта
још увек ни смо
спрем ни. По -
чи ње мо да ума -
њу је мо соп -
стве ну вред -
ност да би смо
за др жа ли не за др жи во, спо -
ји ли не спо ји во или по це па -
ли не по де ри во. Оче ки ва ња
нам се ума њу ју бр зи ном ко -
јом се од ри че мо уве ре ња за
ко ја смо би ли убе ђе ни да су
не до дир љи ва. Цењ ка ње пре -
ра ста у очај нич ку бор бу за
још ма ло па жње, љу ба ви, раз -
у ме ва ња или по др шке. По -
ста је мо спрем ни на ве ћа од -
ри ца ња и при хва та ња мр ви -
ца љу ба ви за рад очу ва ња сли -
ке це ло ви то сти и сми сла.

Нај ви ше бо ли цењ ка ње са
соп стве ном ду шом. Ду бо ко
у се би све сни смо да не ма
свр хе ићи да ље истом стазом,
али у стра ху од про ме не и

не по зна тог, убе ђу је мо са ми
се бе да ће мо се про ме ни ти
са мо да нам још ма ло бу де
по ста ром, да има мо вре ме -
на да ура ди мо не што за шта
нам сви про шли да ни ни су
би ли до вољ ни. Уве ћа ва мо
це ну ла жи ма, не при хва та -
њем чи ње ни ца и не при зна -
ва њем по ра за. Убе ђе ни да
за др жа ва мо це ло ви тост са -
мо за др жа ва њем не про ме -
ње ног ста ња, од би ја мо сва -
ки на го ве штај про ме не, да -
ју ћи за уз врат нај дра го це ни -
ји име так – сво је вре ме. Што
ка сни је поч не мо да ослу шку -
је мо се бе и кре не мо у оства -
ре ње дав них же ља и ис пу -
ње ња су шти не, ма ње ће мо
вре ме на ужи ва ти у по бе ди
над нај у пор ни јим про тив ни -
ком – сво јим уве ре њи ма. По -
ста ли смо оно што је смо ра -
де ћи оно што смо на у чи ли
и при хва ти ли као ис прав но.

У стал ним пре -
го во ри ма са со -
бом спу шта мо
це ну лич ним
та лен ти ма и
сво јој је дин -
стве но сти же -
ле ћи да у цењ -
ка њу до би је мо
оно што је не -
мо гу ће – још
вре ме на.

Ако већ са -
да поч не мо да
са  гле  да  ва  мо
се бе с пу но љу -
ба ви и па жње,
по че ће мо да се

цењ ка мо са жи во том на пра -
ви на чин. По ве ћа ва ју ћи соп -
стве ну вред ност, тра жи ће мо
иза зо ве ко ји нас ја ча ју, охра -
бру ју и усме ра ва ју на пут
оства ре ња. Обр ну ти смер у
цењ ка њу са жи во том је је ди -
на до бит на ком би на ци ја – за
сва ки успех до би ти још ви -
ше мо гућ но сти, при ли ка и
по твр да. Не зна чи да ће све
би ти ла ко до сти жно, али је
нај ва жни је да је из во дљи во
и да ми има мо у се би све
нео п ход но за успех.

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

Ли чи ли и ва ма сва ка ана ли за
кр ви јед на на дру гу: све је у ре -
ду, са мо су „стан дард но” по ви -
ше не вред но сти хо ле сте ро ла и
три гли це ри да? Ве ро ват но, као
и мно ги, си ту а ци ју не схва та те
озбиљ но и за не ма ру је те чи ње -
ни цу да вас ор га ни зам до зи ва
у по моћ, оправ да њи ма као што
су: сви да нас има ју про бле ма с
ма сно ћа ма; ни је то ни шта, са -
мо сам се нај ео чва ра ка ве че
пре ва ђе ња кр ви; от кад знам
за се бе, имам тај про блем, мо -
жда су то за ме не нор мал не
вред но сти и слич но. Бо ље је да
са из го во ри ма пре ста не те што
пре, јер би вам су ви шне ма -
сно ће мо гле бу квал но до ћи гла -
ве. Глав не по сле ди це су ате ро -
скле ро за, а по том и ср ча ни и
мо жда ни удар.

Хо ле сте рол је ма сно ћа ко ја се
при род но на ла зи у свим ће -
ли ја ма у на шем ор га ни зму.
Ва жна је за на ста нак мно гих
ви тал них суп стан ци, укљу чу -
ју ћи не ке хор мо не. Око две
тре ћи не хо ле сте ро ла про из ве -
де се у је три, а јед ну тре ћи ну
уне се мо хра ном. Хо ле сте рол
се, ина че, на ла зи ис кљу чи во
у на мир ни ца ма жи во тињ ског
по ре кла.

Хо ле сте рол се пу тем кр ви пре -
но си у фор ми је ди ње ња ко ја се
зо ву ли по про те и ни. По сто је два
ти па ли по про те и на: ло ши
(ЛДЛ), ко ји су од го вор ни за на -
ку пља ње хо ле сте ро ла на зи до -
ви ма крв них су до ва, и ко ри сни

(ХДЛ), ко ји укла ња ју ЛДЛ са
зи до ва крв них су до ва и од во де
га у је тру, где он би ва уни штен.
Си ту а ци ја је иде ал на ка да су
вред но сти ЛДЛ-а што ни же, а
вред но сти ХДЛ-а што ви ше.

Дру га вр ста ма сно ћа ко ја се
на ла зи у на шем ор га ни зму је су
три гли це ри ди. Њи хо ва основ -
на уло га је ве за на за ства ра ње
енер гет ских де поа. На ше те ло
пре тва ра ви шак ка ло ри ја у три -
гли це ри де и скла ди шти их у
на шим ма сним ће ли ја ма, да би
их ка сни је ис ко ри сти ло за енер -
ги ју. Иа ко су нам три гли це ри -
ди по треб ни да би смо оп скр би -
ли те ло енер ги јом, пре ви ше ових
ма сно ћа у кр ви мо же по ве ћа ти
ри зик од ср ча них бо ле сти.

До по ве ћа ња вред но сти ма -
сно ћа у нај ве ћем бро ју слу ча -
је ва до во де не а де кват на пре о -
бил на ис хра на, за тим не ке бо -
ле сти, као што су ди ја бе тес и
бо ле сти штит не жле зде, те од -
ре ђе не вр сте ле ко ва и, ре ђе, ге -
не ти ка.

Шта је ате ро скле ро за

Ате ро скле ро за је спо ро на пре -
ду ју ћа бо лест, ко ја на ста је ка -

ма ло ма сно ћа; при род ни воћ -
ни со ко ви, во да и чај.

Тре ба ло би да из бе га ва те: бе -
ли хлеб и пе ци ва, ли сна то те -
сто; пу но ма сно мле ко и млеч -
не про из во де (па вла ка, сир...);

гу сте и крем су пе; икру, ка ви -
јар, хо бот ни це, лиг ње и ра ко -
ве, сва ви дљи во ма сна ме са,
по себ но свињ ско, те су ве пре -
ра ђе ви не од свињ ског ме са (са -
ла ме, сла ни ну, чвар ке и сл.);
ма слац, свињ ску маст, твр ди
мар га рин; пр же но по вр ће (пом -
фрит, чипс и сл.); ко ла че с ма -
сла цем и мар га ри ном, ко ла че
с фи ло ви ма од чо ко ла де; за -
чи не по пут ма јо не за и слич но.

По моћ из ку хи ње

На сре ћу, при ро да нас је оп -
скр би ла ве ли ким бро јем ле ко -
ви тих сред ста ва ко ја до ка за но,
ако се ре дов но упо тре бља ва ју,
сни жа ва ју ни во ма сно ћа у кр -
ви. Ве ћи на њих нам је ла ко до -
ступ на и на ћи ће мо их у сво јој
ба шти, оста ви или на обли жњој
пи ја ци.

Бе ли лук и ли мун

У бе лом лу ку је про на ђе но шест
са сто ја ка за ко је се сма тра да
мо гу сни зи ти хо ле сте рол, ко -
че ћи ње го во ства ра ње у је три.

По себ но се пре по ру чу је ова
ком би на ци ја ли му на и бе лог
лу ка. Три ве ћа ли му на до бро
опе ри те и 30 че шње ва бе лог
лу ка са ме љи те у ма ши ни за
мле ве ње ме са. До би је ну ма су
пре лиј те јед ним ли тром во де
и ку вај те до кљу ча ња. По кло -
пи те и оста ви те да од сто ји два -
на ест са ти. Про це ди те и си пај -
те у ста кле ну фла шу. Др жи те у
фри жи де ру.

Сва ког ју тра по пиј те је дан
де ци ли тар овог ле ко ви тог на -
пит ка на пра зан же лу дац. Те -
ра пи ја тра је че тр де сет да на, а
на кон то га тре ба на пра ви ти па -
у зу два де сет да на, па по но во
пи ти лек че тр де сет да на и та -
ко укруг шест ме се ци.

Ја бу ко во сир ће

Ја бу ко во сир ће са др жи сир ћет -
ну ки се ли ну и пек тин. Док вам
сир ћет на ки се ли на по ма же да

из гу би те не же ље ну те ле сну те -
жи ну по ве за ну с ви со ким хо -
ле сте ро лом, лош хо ле сте рол се
ве зу је за пек тин и ели ми ни ше
се из ва шег те ла.

Сва ког ју тра по пиј те ча шу
то пле во де у ко ју сте до да ли
две ка ши ке ја бу ко вог сир ће та
и ка ши чи цу ме да. Пре по ру чу -
је се и да сва ке ве че ри по јед ну
су ву смо кву по то пи те у до ма -
ће ја бу ко во сир ће. Ују тру је по -
је ди те и по то пи те сле де ћу ко ју
ће те по је сти уве че и та ко по -
на вљај те че тр де сет да на. Ако
има те га стри тис или чир, не -
мој те узи ма ти ја бу ко во сир ће.

До са да шње ис ку ство по ка за -
ло је да су се у бор би про тив
ло шег хо ле сте ро ла и три гли -
це ри да до бро по ка за ли и овас,
сме ђи пи ри нач, ма ху нар ке, ја -
бу ке, шар га ре па, цве кла, кру -
шке, сре муш, ко ко со во уље,
аво ка до, це лер и ђум бир. Пре -
по ру чу ју се и све же це ђе ни со -
ко ви од ју жног во ћа, као и ча -
је ви од ко при ве, ко ре на ма -
слач ка или лу цер ке.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

да се хо ле сте рол из кр ви на ку -
пља на зи до ви ма ар те ри ја, што
до во ди до њи хо вог су же ња или
за че пље ња.

Нај че шће се ате ро скле ро за
по ја вљу је на ко ро нар ним ар -
те ри ја ма, у ар те ри ја ма ко је
снаб де ва ју цен трал ни нер вни
си стем, као и у ар те ри ја ма но -
гу, а у за ви сно сти од то га где је
ло ци ра на, мо же узро ко ва ти ин -
фаркт ср ца, мо жда ни удар или
ган гре ну.

Не трчите у апотеку

У слу ча ју да се ла бо ра то риј -
ском ана ли зом утвр ди да има -
те по ви ше не вред но сти ма сно -
ћа у кр ви, ле кар вам ве ро ват но
не ће од мах пре пи са ти ле ко ве.
На и ме, у ле че њу хи пер ли пи -
де ми је пр ви ко рак је про ме на
пре храм бе них на ви ка.

Са вре ме ни на чин жи во та нај -
че шће ка рак те ри шу пре ма ло
кре та ња и пре ве ли ки унос енер -
ги је, што до во ди до го ја зно сти,
а по сле ди ца је упра во хи пер -
ли пи де ми ја. Сто га је, за по че -
так, од из у зет не ва жно сти да
ство ри те на ви ку да сва ко днев -
но, нај ма ње по ла са та, спро во -
ди те не ку фи зич ку ак тив ност,

уз кон тро лу те ле сне те жи не и
пре ста нак пу ше ња.

Тек ако на кон дво ме сеч ног
стро гог др жа ња ди је те не по -
стиг не те же ље не ре зул та те, та -
да у ле че ње, уз ди је ту, тре ба
укљу чи ти и ле ко ве. Мо же мо их
по де ли ти у че ти ри гру пе: ста -
ти ни, фи бра ти, ин хи би то ри ап -
сорп ци је хо ле сте ро ла и јо но и -
зме њи ва чи. Ле ко ви су де ло -
твор ни ако се ре дов но узи ма ју,
али про блем је у то ме што они
има ју ве ли ки број нус по ја ва.

Ко ја хра на (не) по ма же

У слу ча ју да су вам ма сно ће
по ви ше не, на ва шој тр пе зи тре -
ба ло би да сва ко днев но бу ду:
је ла од ин те грал них жи та ри -
ца, цр ни, зо бе ни или ра же ни
хлеб; млеч ни про из во ди с 1%
млеч не ма сти, по стан кра вљи
сир; би стре су пе од ме са, по -
вр ћа или ри бе; све вр сте бе ле
и пла ве ри бе, пи ле ће и ћу ре ће
ме со без ко же, ку ва на не ма сна
го ве ди на и ју не ти на; ма сли но -
во уље; све вр сте ку ва ног или
си ро вог по вр ћа, си ро во и кон -
зер ви са но во ће, али не за ше ће -
ре но; воћ ни и су ви ко ла чи с

Ако већ са да
почнемо да
сагледава мо себе 
с пу но љу ба ви и
пажње, по че ће мо
да се цењ ка мо са
жи во том на пра ви
на чин. До повећања масноћа

доводе неадекватна и
преобилна исхрана.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРИ РО ДОМ ПРО ТИВ БО ЛЕ СТИ

ХРА НА КО ЈА ТО ПИ МА СНО ЋЕ У КР ВИ

ОВО ЈЕ МНО ГИ МА ПО МО ГЛО

Ве ли ки број љу ди ус пео је да ре гу ли ше ма сно ће у кр ви по -

мо ћу ме ша ви не ме да и ци ме та, па је ово, та ко ђе, је дан од

на род них ле ко ва ко ји се нај че шће пре по ру чу ју.

Две су пе не ка ши ке ме да и три чај не ка ши чи це ци ме та по -

ме шај те са 4,5 дл ча ја. Узи мај те три пу та днев но. Мо же те на -

пра ви ти и сме су од јед на ких де ло ва ме да и ци ме та и

ко ри сти ти је као на маз за хлеб. По -

је ди те јед но пар че за доручак.

ПО ЖЕЉ НЕ ВРЕДНО СТИ

Укуп ни хо ле сте рол: ни жи

од 5 ммол/л.

ЛДЛ: ни жи од 3 ммол/л.

ХДЛ: ви ши од 1 ммол/л

код му шка ра ца и ви ши од

1,2 ммол/л код же на.

Три гли це ри ди: ни жи од

1,7 ммол/л.

Неправилна исхрана главни је узрок проблема



Јед на по пу лар на пе сма по -
чи ње сти хо ви ма: „Ни ко не -
ма што Ср бин има де... Ср -
бин сла ви сво ју кр сну сла -
ву”, и од раз је ве о ма ра ши -
ре ног ми шље ња да је кр сна
сла ва – по ро дич на сла ва, све -
тац, или помен све том... ка -
ко се све на зи ва овај оби чај
– свој стве на са мо срп ском
народу.

Исти на је да се и Ал бан ци
ка то ли ци и Ср би ка то ли ци,
за тим Бу га ри, Вла си и Ру му -
ни оку пља ју око ко ла ча и све -
ће на дан свог све ца. Ме ђу -
тим, то окупљање за њих има
да ле ко ма њи зна чај не го код
Ср ба, ко ји су од сла ва на чи -
ни ли оп ште на ци о нал ни до -
ма ћи култ и ство ри ли по се -
бан ри ту ал. Р. Т.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 1. новембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗА ШТО И КА КО СР БИ ПРО СЛА ВЉА ЈУ СВО ЈЕ СВЕ ЦЕ

ВРЕ МЕ СЛА ВА

Ка ко су нам по де ље ни свеци 
и ка ко се на сле ђу је сла ва

У Ср би ји има око сто сла ва, а

нај че шће су Ни кољ дан, Аран -

ђе лов дан, Ђур ђев дан, Јо -

вањ дан и Све та Пет ка.

За што је све ти Ни ко ла пр ви

на овој ли сти, не ма по у зда ног

од го во ра. Овај све ти тељ ни је

по знат са мо у Ср би ји, већ је

сла вљен у це лом хри шћан ству

– и на ис то ку и на за па ду. У

Евро пи је по себ но раз ви јен

култ Све тог Ни ко ле као за -

штит ни ка и да ро дав ца де це.

Као свог не бе ског за штит ни ка,

ову сла ву пра зну ју ле ка ри,

пека ри, прав ни ци, тр гов ци,

мор нари...

Пре ма јед ној те о ри ји, кр сна

сла ва је на ста ла као се ћа ње

на оног пре тка ко ји је пр ви

при мио хри шћан ску ве ру, од -

но сно на онај дан ка да су ко је

пле ме или по ро ди ца кр ште ни.

Та ко су се јед ни кр сти ли на

Св. Ни ко лу, дру ги на Св. Вра -

че, тре ћи на Ђур ђев дан и сл.

Ово је схва та ње нај бли же

зва нич ном цр кве ном ту ма че -

њу по стан ка кр сних сла ва.

Ет но ло зи, опет, има ју дру -

га чи је об ја шње ње: у сред њем

ве ку, под се ћа ју они, кме то ви

су жи ве ли на по се ду вла сте -

ли на, у на се љу ко је се, по пра -

ви лу, фор ми ра ло око цр кве.

Сви су они сла ви ли све ца –

за штит ни ка свог вла сте ли на.

А кад су се ка сни је, кроз исто -

ри ју, се ли ли, у но ви крај су

до но си ли и ста ру славу.

Сла ва је од дав ни на му -

шки култ, те се пре но си на

му шке на след ни ке, као што

кр сну сла ву при ма ју и зе то -

ви ко ји у до ма ћи но ву ку ћу

ула зе (до ма зе ти) или де ца

ко ју до ма ћин по си ни. Кр сна

сла ва се у на че лу не мо же

про ме ни ти, али по ро ди ца

мо же да поч не да сла ви и

дру гог све ти те ља ако се до -

ма ћин лич но за ве ту је да ће

убу ду ће сла ви ти и све ти те ља

ко ји му је по мо гао у не кој ве -

ли кој не во љи.

До ше зде се тих го ди на про -

шлог ве ка сла ва се про сла -

вља ла са мо у до му оца

по ро ди це, та ко да су си но ви

на сле ђи ва ли сла ву тек по сле

ње го ве смр ти.

Ме ђу тим, ин ду стри ја ли за -

ци ја је та да до ве ла до ма сов -

них се о ба у гра до ве и

раз два ја ња по ро ди ца, па је

због про ме ње них со ци јал них

усло ва по ста ло нор мал но да

син поч не да сла ви сла ву у

свом до му чим за сну је сво ју

по ро ди цу.

Пр ве го ди не по оса мо ста -

ље њу он до ла зи код оца на

сла ву. Кад се ко лач исе че,

отац му из сво је де сне ру ке

пре да је че твр ти ну ко ла ча, по -

љу бе се, и је дан дру гом че -

сти та ју. Отац си ну по же ли да

са сво јом по ро ди цом у сре ћи

и здра вљу сла ви убу ду ће.

Син но си део ко ла ча ку ћи,

по де ли га са сво јом по ро ди -

цом, а већ на ред не го ди не

по чи ње ре дов но да сла ви

сво ју кр сну сла ву.

Обавезно уз све ћу, жи то, 
љубав за ближње и чисто срце

При пре ме за сла ву по чи њу не ко ли ко

да на ра ни је. Та да све ште ник све ти во -

ди цу у до му све ча ра, а по жељ но је да

том чи ну при су ству ју сви уку ћа ни. Осве -

ће њем во ди це и шкро пље њем до ма њо -

ме, ве ру је се да Све ти дух ула зи у

до ма ћин ство.

Дан уо чи сла ве до -

ма ћи ца ме си слав ски

ко лач, или се, у гра до -

ви ма, на ру чу је у пе ка -

ри. На ње го вом

цен трал ном де лу и на

че ти ри стра не у зна ку

кр ста од о зго ути ску је

се пе чат са сло ви ма ИС

ХС НИ КА, што зна чи:

Исус Хри стос по бе ђу је.

Ко лач је сим бол Хри -

ста, ко ји је хлеб жи во -

та, а ви но ко јим се

пре ли ва сим бол кр ви

ко ја је те кла из Хри сто -

вих ра на.

Слав ска све ћа се

ку пу је уо чи сва ке сла -

ве. Тре ба да је од пра -

вог во ска, ду жи не

50–60 цм, мо же и ве ћа или ма ња, за -

ви сно од при ли ка и мо гућ но сти. Све ћа

се па ли на дан сла ве, не по сред но пред

ре за ње ко ла ча и го ри це лог да на. Кад

до го ри, до ма ћин се пре кр сти, и га си је

ка ши чи цом ви на.

Слав ско жи то, ко љи во или па на и ја,

спре ма се за здра вље и на пре дак до ма

и ње го вих уку ћа на, као и за по кој ду ша

свих пре да ка. У ње му го ри све ћи ца док

тра је об ред ре за ња слав ског ко ла ча. За -

тим се жи то пре ли ва цр ним ви ном, и

пр во по слу жу је до ма ћин, а за тим оста -

ли уку ћа ни. Го сти се, по до ла ску, пр во

по слу жу ју слав ским жи том.

Ко лач и жи то се на дан сла ве но се у

цр кву на осве ће ње. У не ким слу ча је ви -

ма, уко ли ко мо же да стиг не и ако га до -

ма ћин по зо ве, све ште ник до ла зи у ку ћу

и ту осве ћу је жи то и ре же слав ски ко лач.

Пра ви ла по на ша ња го сти ју на сла ви

не пи са на су, али оп ште по зна та: уре дан

из глед се под ра зу ме ва,

бу кет цве ћа или фла ша

ви на су по жељ ни, а сла -

ва се че сти та ру ко ва -

њем или тро стру ким

по љуп цем ако сте бли -

ски с до ма ћи ном. Кад

гост за у зме ме сто ко је

му од ре ди до ма ћин,

раз ме ни не ко ли ко љу -

ба зних ре че ни ца с окол -

ним зва ни ца ма... Рав но

је све то гр ђу „ква ре ње

сла ве” по ли тич ким или

би ло ка квим дру гим

сва ђа ма.

На сла ву се не зо ве,

али не ко ли ко да на уо чи

сла ве мо же те, у знак па -

жње и по што ва ња, под -

се ти ти сво је при ја те ље и

зва ни це. Иа ко се зна ко где и код ко га

иде – то су ни ти при ја тељ ства ко је тра ју

од сла ве до сла ве, ки да ју их са мо бо лест,

ста рост и смрт, по не кад и сва ђа...

Гре шке и за блу де
ЖИ ТО ЈЕ ОБА ВЕ ЗНО: У на -

ро ду по сто ји пре да ње о „жи -

вим” и „не жи вим” све ци ма,

па се та ко, кад је све тац

„жив”, жи то не слу жи. Ре ци -

мо, за Аран ђе лов дан или

Илин дан...

Цр ква је ту ја сна: уо чи

сла ве при пре ма се слав ско

жи то, ко је се на зи ва још и

„ко љи во”. Ова реч по ти че од

грч ке ре чи „ко ли вон”, што

зна чи „зр но”. Жи то се осве -

ћу је за јед но са слав ским ко -

ла чем и та да га све ште ник

пре ли ва у об ли ку кр ста ви -

ном. Пред по че так об ре да

осве ће ња у сре ди ну жи та се

за ба да ма ла тан ка све ћа, ко -

ја се упа ли и го ри то ком це -

лог тра ја ња об ре да. Сва ки

гост ко ји до ђе на сла ву нај -

пре се слу жи жи том. По уче -

њу Цр кве, слав ско жи то се

спре ма за све сла ве. Не по -

сто је „мр тви све ти те љи”.

Сви све ти те љи су жи ви, јер

Цр ква ве ру је у вас кр се ње,

као што је и устао из мр твих

Го спод Исус.

СЛА ВИ СЕ У КУ ЋИ: Сла -

вље ња кр сне сла ве у ре сто -

ра ну нов је оби чај ко ји се

бр зо „при мио” код нас. Чак

је и Ми ни стар ство за тр го ви -

ну и ту ри зам пред ви де ло

ову „де лат ност” у уго сти тељ -

ској по ну ди.

Став Цр кве је, ме ђу тим,

дру га чи ји... Сла вље ње све ти -

те ља за штит ни ка по ро ди це,

по цр кве ним пра ви ли ма, по -

чи ње ве чер њим бо го слу же -

њем у цр кви уо чи сла ве и

на ста вља се на ред ног да на

ли тур ги јом, ка да се ло ми

слав ски ко лач и за јед но са

жи том пре ли ва ви ном, а сви

чла но ви по ро ди це све ча ра

при че шћу ју. Хри шћан ска по -

ро ди ца, ка же Цр ква, на зи ду

др жи ико ну све ти те ља ко га

сла ви и кан ди ло. Због ово га,

бес пред мет но је да се и по -

ми сли да се сла ва сла ви на

не ком дру гом ме сту – у ре сто -

ра ни ма, хо те ли ма, са ла ма...

– осим у по ро дич ном до му.

МОРА СВЕ ШТЕ НИ К: Гре -

ши и до ма ћин ко ји ко лач

пре ло ми сам, без све ште ни -

ка. Ако се већ колач не ло ми

у цр кви, не го све ште ник до -

ђе у ку ћу све ча ра, по сле уо -

би ча је ног по здра ва до ма ћин

тре ба да при ђе све ћи, пре кр -

сти се и за па ли је. По сле то -

га све ште ник чи та Оче наш и

тро пар сла ве, и на кра ју мо -

ли тву за осве ће ње жи та. За

вре ме овог об ре да ока де се

ико на, слав ски ко лач, жи то,

ви но, про сто ри ја у ко јој се

сла ви, као и при сут ни чла но -

ви по ро ди це и го сти. За тим

све ште ник ре же слав ски ко -

лач. Та да по чи њу да се пе ва -

ју тро па ри.

МО ЖЕ ЛИ ОД ЛО ЖЕ НО:

Ср би у ди ја спо ри пр ви су

уве ли оби чај по ме ра ња сла -

ве у на ред ни ви кенд, јер им

по сло дав ци не при зна ју сла -

ву као не рад ни дан. Осим

то га, је ди но ви кен дом је мо -

гу ће оку пља ње зва ни ца из

дру гих гра до ва.

Цр ква по ла зи од чи ње ни -

це да је сла ва по ро дич ни

пра зник. Сто га, уко ли ко се

об ред осве ће ња и се че ња

ко ла ча из вр ши на дан сла ве

она ко ка ко Цр ква на ла же,

ру чак за зва ни це се мо же

одр жа ти ка сни је ако ни је

мо гу ће дру га чи је.

БЕЗ ДУ ХОВ НИ КА: Де ве -

де се тих го ди на про шлог ве -

ка, не ки но во пе че ни

вер ни ци на шли су се би ду -

хов ни ке. Де ша ва се, сто га,

да по ро ди ци ко лач ло ми ду -

хов ник, а не па ро хиј ски

све ште ник. Та ква прак су

не ки ау то ри те ти Цр кве сма -

тра ју „гу ру и змом”, ла жним

ду хов ним или иде о ло шким

вођ ством.

О пoреклу сла ве
О по ре клу овог оби ча ја не

по сто ји је дин стве но ту ма че -

ње, али је оп ште ми шље ње

да му ко ре ни се жу у до ба пре

не го што су на ши пре ци при -

ми ли хри шћан ство. Пре те ча

да на шње сла ве су оби ча ји

ве за ни за по мен мр тви ма.

Хри шћан ски ка рак тер

овом об ре ду да ла је оса мо -

ста ље на ау то ке фал на Све то -

сав ска цр ква по чет ком 13.

ве ка, ка да је, нај ве ро ват ни је

под лич ним ути ца јем пр вог

срп ског ар хи е пи ско па Са ве

Не ма њи ћа, за бра ни ла сво -

јим све ште ни ци ма да чи но -

деј ству ју у об ре ди ма

жр тво ва ња жи во ти ња и уче -

ству ју у по то њим на род ним

го зба ма ор га ни зо ва ним код

цр ка ва у спо мен све ци ма и

за по кој умр лих. Истим ак том

је до зво ље но сва ком да код

сво је ку ће за ко ље ода бра ну

жи во ти њу, ме со опе ре, ис пе -

че и из не се на тр пе зу, ко ју

са мо та ко мо же све ште ник, у

до му сва ко га ко сла ви све ти -

те ља, да бла го сло ви.

Та да шњи све ште ни ци су,

у не до стат ку пи са них пра ви -

ла и ри ту а ла, са ми ство ри ли

мно ге мо ли тве и ри ту а ле.

Оту да и из ре ка „ко ли ко се -

ла, то ли ко оби ча ја”...

Тек 1862. го ди не, у вре ме

ми тро по ли та Ми ха и ла, Срп -

ска пра во слав на цр ква је

про пи са ла об ред ка кав да -

нас по зна је мо.

Кр сна сла ва код Ср ба да -

нас је ви ше дру штве ни не го

ре ли гиј ски об ред. Она има

по ро дич ну и дру штве ну

функ ци ју – љу ди се на њој

оку пља ју и кроз њу се вр ши

и на ци о нал на иден ти фи ка -

ци ја: „Сла вим сла ву, ја сам

Ср бин!”
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Шта ка да тр го вац одбије
рекла ма ци ју?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

На шој ре дак ци ји обра ти ла се чи та -
тељ ка ко ја твр ди да је пре два ме се ца
ку пи ла лап топ ко ји од пр вог да на ни -
је ра дио ка ко тре ба: про це сор је кон -
стант но био на мак си мал ном оп те ре -
ће њу, ра чу нар је ра дио спо ро, га сио
се сам од се бе, а по том ви ше ни је мо -
гао да се укљу чи ако ни је при кљу чен
на стру ју, што је ука зи ва ло на то да
ни ба те ри ја не ра ди. Чи та тељ ка је
уло жи ла ре кла ма ци ју, али ју је про -
да вац од био уз об ја шње ње да је лап -
топ фи зич ки оште ћен, што по тврд -
ња ма на ше су гра ђан ке ни је тач но.
Она пи та ка кве оп ци је са да има ка ко
би ства ри ис те ра ла на чи стац.

У Цен тру по тро ша ча Ср би је (ЦЕПС)
на во де да је ово јед но од нај че шћих
пи та ња с ко ји ма им се не за до вољ ни
по тро ша чи обра ћа ју, а од го вор је сле -
де ћи: „Прак са је тр го ва ца да ре -
кла ма ци је ува жа ва ју са мо ка да ни је у
пи та њу фи зич ки квар/оште ће ње како

би се огра ди ли од зло у по тре бе по тро -
ша ча. Да кле, ако је у пи та њу фи зич -
ко оште ће ње ро бе или не ки дру ги вид
по тро ша че вог ути ца ја на не ис прав -
ност, тр го вац ни је у оба ве зи да при -
хва ти ре кла ма ци ју. Си ту а ци ја је до -
ста ком пли ко ва на јер је ва ша реч про -
тив њи хо ве и нео п ход но је ве шта че -
њем до ка за ти спор не чи ње ни це и, у
за ви сно сти од на ла за, оства ри ва ти
пра во из га ран ци је. Мо же те иза бра ти
суд ског ве шта ка са спи ска на сај ту
Ми ни стар ства прав де, од не ти уре ђај
у дру ги овла шће ни сер вис или га од -
не ти код не ког од про фе со ра струч -
них за ту област на Ма шин ском фа -
кул те ту ка ко би сте до би ли не за ви сно
струч но ми шље ње о узро ку не ис прав -
но сти. Уко ли ко се утвр ди да се ра ди о
не ква ли те ту уре ђа ја, а не о не пра вил -
ном ру ко ва њу и одр жа ва њу, по сто ји
за кон ска оба ве за тр гов ца да при хва -
ти ре кла ма ци ју”.

По љо при вред на шко ла би ла је у не -
де љу, 27. ок то бра, до ма ћин тра ди ци -
о нал не из ло жбе ко ју при ре ђу ју од га -
ји ва чи ра сне жи ви не, го лу бо ва, ку ни -
ћа и пти ца из Пан че ва.

На ре дов ној, сто тре ћој ма ни фе ста -
ци ји, ко ја се одр жа ва од 1952. го ди не,
у окви ру из ло жбе, пред ста вље не су нај -
леп ше вр сте го лу бо ва ле пе за на и пе -
ри ке ра, за тим па у но ва, па па га ја, зе ба,
али и ки не ских ла бу да стих гу са ка...
Око хи ља ду из ла га ча из су сед них зе -
ма ља, по ред пред ста вља ња на из ло -
жби, уче ство ва ло је и на бер зи, на ко јој
се про да ју ле ко ви и хра на за пти це, ку -
ћи це и цр ве ни ку ку руз, као и зе чеви,
ма чи ћи, пси, мор ски и обич ни праси -
ћи... Ра зно вр сно и за сва ког по не што.

И ми пти цу за тр ку има мо

– На ше го лу бо ве оце њу је са ве зни су -
ди ја и са мим тим сви уче ству ју так -
ми чар ски на овој из ло жби. Ве о ма смо
за до вољ ни оце њи ва њем Вла ди ми ра
Цвет ков ског из Ка ча ре ва. Ми смо
ство ри ли пан че вач ку вр сту го лу ба па -
ну ка, ко ја је при зна та у Евро пи и с
ко јом смо осва ја ли шам пи он ске ти -
ту ле у Њи три, Лај пци гу и Бер ну – ре -
као је Лен хард Ве реш, пред сед ник
Дру штва од га ји ва ча жи ви не и ор га -
ни за тор ма ни фе ста ци је.

У кон ку рен ци ји пан че вач ког го лу -
ба – спе ци јал ке па ну ка шам пи он ске
ти ту ле су осво ји ли го лу бо ви Ми ло ша
Фи ли по ви ћа, Ду ша на Па вло ви ћа, Ог -
ње на Ра ки џи ћа и Ла за ра Стан чу ла.
По ме ран ски гу шан Дра га на Ча ви ћа
из Ши да био је убе дљив у сво јој кон -
ку рен ци ји, бу ду ћи да је Ча вић са овим
го лу бо ви ма шам пи он Евро пе. У

такмиче њу тек са на по бе дио је Ми ле
Кр ње ше вац из Ба тај ни це. Рет ког ко -
вр џа вог го лу ба шам пи о на од га ји ла је
Ми ла Ма тић из Обре нов ца, док је по -
бед ник Ду ша на Па вло ви ћа пра ви ра -
ри тет – го ло вра ти ру мун ски го луб
чунг, ко ји не ма пер је ис под гла ве до
ра ме на.

И јеф ти но и ску по

За ове ле пе и рет ке пти це по треб ни су
из да ци за оп ти ма лан про стор, ква ли -
тет ну хра ну и тур не је. С дру ге стра не,
нај ску пље ра се го лу бо ва на из ло жби
ко шта ле су са мо 1.500 ди на ра, а не ке
су се про да ва ле и за 300–500 ди на ра.

– Хо ланд ски ка пу ци нер је за хва -
лан го луб, ко ји се до бро раз мно жа ва
и ни је те жак за од гој. Тре ба му са мо
сит ни ја хра на, због ма лог кљу на. Пар

ко шта хи ља ду,
а ко мад че ти -
ри сто ди на ра,
јер се те шко
жи ви, али он
вре ди ви ше
– ре као је
Ми лош Фи -
ли по вић, је -
дан од ор га ни -
за то ра из ло жбе.

Глав ни ор га ни -
за тор, Лен хард Ве реш,
ко ји се ор га ни за ци јом ове из ло жбе
ба ви од са мог по чет ка – чи та вих пе -
де сет го ди на, до био је про стор за хва -
љу ју ћи уче ни ци ма По љо при вред не
шко ле, што је њи ма ујед но и прак са.
Без до на ци ја и дру гих под сти ца ја за
овај ан га жман, ор га ни за то ри су све
так се Ре пу блич кој ве те ри нар ској ин -
спек ци ји, са ни тар не чво ро ве, ка фу,
обез бе ђе ње на из ло жби, тро фе је за
осва ја че, чи шће ње на кон фај рон та и
слич но пла ћа ли ис кљу чи во од ула -
зни ца ко је су сим бо лич но ко шта ле
100 ди на ра.

Ј. Ка та на

Да нас је не мо гу ће из дво ји ти сфе ру
жи во та ко ја би функ ци о ни са ла без
ин тер не та. На „мре жи” се ку пу је, ин -
фор ми ше, ко му ни ци ра, огла ша ва, ис -
тра жу је, али се и „ски да ју” фил мо ви,
чи та ју књи ге, пла ћа ју ра чу ни и још
мно го то га.

Ге не ра ци је ко је од ра ста ју уз веб не
мо гу да за ми сле свет без ње га. Ме ђу -
тим, ни су са мо ови мла ди љу ди „за -
ви сни” од ин тер не та... Пи та ли смо
на ше су гра ђа не шта за њих зна чи овај
вир ту ел ни свет.

ЂУР ЂИ НА ЈЕ ЛИ ЧИЋ, 
ди пло ми ра ни ин же њер шу мар ства:

– Ко ри стим ин тер нет због по сла,
за „Ин ста грам” и „Феј сбук”, имам
сво ју стра ни цу. Ове дру штве не мре -
же слу же ми за ре кла му. За по сле на
сам ван то га сва ка ко, али у сло бод -
но вре ме из љу ба ви пра вим на кит од
епок сид не смо ле. Ус пут, евен ту ал -
но, по гле дам не ке на сло ве и ве сти,
док об ја вљу јем сво је ко ма де и ра до -
ве. Фил мо ве и му зи ку не слу шам пу -
тем ин тер не та. Ле кар ске пре гле де

за ка зу јем те ле фо ном, а у бан ку идем
лич но.

МИ ЛАН ЖИ ВА НОВ, пен зи о нер:
– Ин тер нет ко ри сти мо ја же на, има -

мо га у ку ћи. Док сам ра дио, имао
сам и нет и ра чу нар у кан це ла ри ји,
али то ком це лог рад ног ве ка и жи во -
та ни ка да ни јед ну дир ку на ком пју -
те ру ни сам так нуо. Мој син ра ди у
не мач кој фир ми, а ка да је из Ср би је
хтео да за вр ши не што, пре ки нуо је
по сао. Ка ко је ре као, пао је ра чу нар -
ски си стем. Ка да смо ми ра ди ли олов -
ком, ни ка да си стем ни је мо гао да
пад не.

АН ДРЕ ЈА КОН СТА ДИ НО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Не ко ри стим ин тер нет. Но ви не
во лим да чи там док их др жим у ру -
ци. То је нај леп ше. Не ка да ми је по -
треб на тех ни ка због де ло ва за ма ши -
не и та да тра жим огла се, али не пу -
тем ком пју те ра. За ме не је то гу бље -
ње вре ме на, ко је не мам.

МИ НЕР ВА ХАЈ ДУ КОВ, пен зи о нер:
– Не тре ба ми ин тер нет, али мо ја

де ца га има ју. Ако не што ус фа ли од
ин фор ма ци ја, они ми ка жу. Са мо -
стал но бих мо гла да ко ри стим ову
мре жу, са мо ако ме пр во на у че.

ГО РАН ЦР ВЕН КОВ, енер ге ти чар:
– Ин тер нет ко ри стим за ин фор ми -

са ње у ве зи са си ту а ци јом у зе мљи.
Гле дам ху мо ри стич ке еми си је ка ко
бих са знао ре ал не ве сти, оне ко јих
не ма на те ле ви зи ји. Ми слим на Ке -
си ћа, Ива на Ива но ви ћа, ко је пра тим
на „Ју тју бу”. Због дру штве них мре же
ни слу чај но не „па лим” веб. Са мо ра -
ди за ба ве, али и огла са. Ле кар ске пре -
гле де не за ка зу јем та ко.

СВЕ ТЛА НА МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Чи там ве сти ве за не за здра вље.
Гле дам и ре цеп те. Све про на ла зим
пре ко „Гу гла”. Дру штве не мре же не
по се ћу јем. Ра чу не не пла ћам пре ко
ин тер не та.

Је ле на Ка та на

М. ХАЈДУКОВА. КОНСТАДИНОВИЋ Г. ЦРВЕНКОВ С. МИЛИЧЕВИЋ

ЗА ШТА КО РИ СТИ ТЕ ИН ТЕР НЕТ?

Гло бал на мре жа за све и сва ког

М. ЖИВАНОВЂ. ЈЕЛИЧИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, у пе так,
1. но вем бра, од 8.30 до 9.30, стру ја ће
би ти ис кљу че на у де лу Ули це бра ће
Јо ва но вић од бро ја 15 до Ули це про те
Ва се Жив ко ви ћа, за тим у де лу Ули це
бра ће Јо ва но вић од бро ја 24-а до Ули -
це Ди ми три ја Ту цо ви ћа, као и у де лу
Ули це Ди ми три ја Ту цо ви ћа од Б. Јо -
ва но вић до бро ја 6 (пар на стра на).

Истог да на, од 11 до 12.30, без на -
па ја ња елек трич ном енер ги јом оста -
ће и на ши су гра ђа ни ко ји жи ве у де лу
Ули це Кра ље ви ћа Мар ка из ме ђу ули -
ца Ца ра Ла за ра и Ца ра Ду ша на, а од

12 до 13 са ти они ко ји жи ве у де лу
Ули це Сте ва на Шу пљик ца од Ак сен -
ти ја Мак си мо ви ћа до Осло бо ђе ња,
као и у де лу Ули це осло бо ђе ња од
Ми хај ла Обре но ви ћа до Сте ва на Шу -
пљик ца.

У пе так, од 9 до 10 са ти, стру је не -
ће има ти ни ма њи број Омољ ча на из
Ули це па три јар ха Чар но је ви ћа од бро -
ја 84 до 140 (са мо пар на стра на).

У по не де љак, 4. но вем бра, од 9.30
до 11 са ти, ис кљу че ња су пла ни ра на
за део Ја бу ке, па стру је у том пе ри о ду
не ће би ти у де лу Пр во мај ске ули це
од Осо гов ске до цен тра се ла.

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

Без стру је де ло ви Пан че ва,
Омо љи це и Ја бу ке

Представљене су најлепше
врсте голубова лепезана и
перикера, затим паунова,
папагаја, зеба, али и
кинеских лабудастих гусака...

СТО ТРЕ ЋА СМО ТРА ГО ЛУ БО ВА И СИТ НИХ ЖИ ВО ТИ ЊА

УКРА СНА ЖИ ВИ НА ОД СВИ ЛЕ И ПЕР ЈА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ко хо ће, на ђе на чин

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ако сте и ви је дан од на ших број них
су гра ђа на ко ји су ово ча роб но ми хољ -
ско ле то ис ко ри сти ли за шет ње по ред
Та ми ша, он да сте си гур но при ме ти ли
пре ле пе бо је, ома мљу ју ће мир ну во ду
и мно штво пти ца на ре ци и око ње...

Да се са мо при ро да пи та, ове бај ко -
ви те сце не ни шта не би на ру ши ло.
На жа лост, пи та мо се и ми. А оно што
је до нас, про пи сно смо упр ска ли. Та -
ко ће те, ако ре ци мо по же ли те да се,
ше та ју ћи ке јом, ота ра си те не ког смећа,
дуж це ле ста зе про на ћи или пре пу не

кан те и ми ни-де по ни је око њих или –
ове не ви дљи ве кан те о чи јем по сто ја -
њу све до че са мо гор њи де ло ви. Је ди -
ни је про блем што у не ви дљи ву кан ту
мо же те уба ци ти са мо не ви дљи во смеће.

Ис ку ство по ка зу је да се љу ди, кад
тре ба не што учи ни ти, де ле на две гру -
пе: на оне што про на ла зе из го во ре и
на оне што про на ла зе на чи не. Због
ових из пр ве гру пе кан та је не ви дљи -
ва, а због ових из дру ге – ис под ње је
ве ли ки цр ни џак. Очи глед на на ста ва,
не ма шта.
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Из ван ред на
књи га чу ве не
ау тор ке и те -
ра пе ут ки ње
Ли зе Бур бо
по ка зу је да
сви про бле -
ми, фи зич ки,
емо ци о нал ни
или мен тал -
ни, по ти чу од
пет бол них
ра на ко је смо
у жи во ту на раз ли чи те на чи не за -
до би ли. Она сли ко ви то опи су је си -
ту а ци је по пут од ба ци ва ња, на пу -
шта ња, по ни же ња, из да је и не прав -
де ко је сви ма мо гу да се до го де. По
ра на ма ко је но се, по де ли ла је и
лич но сти, де таљ но их опи са ла и
да ла пред ло ге ка ко да се сва ка од
њих са сво јим про бле мом из бо ри.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
да ли ће чо век по ста ти ма ши на.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Не ће чо век по ста ти ма ши на,
не го ће њи ме уско ро вла да ти ма -
ши не. Или мо жда већ вла да ју...”
064/4859...

„Ја сам већ одав но по ста ла ма -
ши на: за пра ње ве ша, за ку ва ње, за
из ра ду до ма ћих за да та ка, за пе -
гла ње... Ма ши на мар ке ’ма ма”. А
и мој муж је ма ши на – бан ко мат
мар ке ’та та’. ” 063/2643...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта за вас пред -
ста вља ор хи де ја:

„Ор хи де ја за ме не пред ста вља
цвет ко ји ми ни кад ни ко ни је по -
кло нио. Ште та.” 064/2314...

„Ор хи де ја ме под се ћа на оне
фи не, вит ке, згод не, не го ва не же -
не. Да кле, на све што ја ни сам. Ја
сам ви ше не ка ква ви си ба ба. Ем
сам ба ба, ем све на ме ни ви си.”
064/8115... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 6. но вем бра, 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: „Шта је за вас не ствар но, а
ствар но?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

При че из на ше
про шло сти –
хе рој ске, ду хо -
ви те, за па њу ју -
ће или би зар -
не – че сто мо -
гу да нас из не -
на де и за пре -
па сте. Жи во -
јин Пе тро вић
је стра стве ни
са ку пљач та -
квих цр ти ца, а
мар љи вим ис тра жи ва њем до ко пао
се оча ра ва ју ћих по да та ка и пре нео
нам их не би ли се спа сле из че љу -
сти за бо ра ва. Без об зи ра на то да ли
је реч о анег до та ма, бе ле шка ма или
филм ским аван ту ра ма, сва ко погла -
вље ове књи ге упо зо ра ва да је пам -
ће ње сре ди шњи део на ше кул ту ре.

Не ствар но, 
а ствар но

„По вра так се би”
Ли зе Бур бо

Два чи та о ца ко ји до 6. но вем бра, 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 је те шко от кри ти
сво је пра во ја?”, 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 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

„Екс трем на за ни ма ња”, го то во по ау -
то ма ти зму, сма тра мо опа сним по жи -
вот. Али ни је та ко: си гур на опре ма,
до бра уве жба ност, усред сре ђе ност, по -
у зда ни са рад ни ци... све то сма њу је
ри зик на ми ни мум. С дру ге стра не је
ра дост на кон још јед не успе шне бор -
бе са са мим со бом...

Ти хи хе ро ји

Ми о драг Ми ка Ви до вић (57) ни је као
ма ли, за раз ли ку од ве ћи не вр шња ка,
ма штао да по ста не ва тро га сац. Он је
1983. го ди не за вр шио по мор ску шко -
лу и вр ло бр зо по стао ка пе тан бро да,
али ду га пу то ва ња ни су му од го ва ра -
ла јер је же лео да се по све ти по ро ди -
ци. У Ва тро га сну је ди ни цу Пан че во
сту пио је 1987. го ди не, пр во као опе -
ра тор на ра дио-ста ни ци, а за тим и
као ва тро га сац. У пен зи ју је оти шао
као вр ши лац ду жно сти ше фа сме не
Ва тро га сне је ди ни це на шег гра да.

– По сао ва тро га сца је пле ме нит и
опа сан. Љу ди о на ма не зна ју мно го,
ми сле да углав ном се ди мо и ни шта
не ра ди мо. Али тек кад се не што де -
си, до из ра жа ја до ђе на ша при пре -
мље ност – при ча Ми ка.

Он ка же да у овом по слу има мно -
го опа сно сти, да ва тро га сци ма пре те
опе ко ти не, тро ва ње ди мом и ра зним
ис па ре њи ма...

– Че сто се де ша ва ју и хе миј ски уде -
си, по пла ве... Ва тро га сац се на гле да
људ ских не сре ћа за де сет обич них
жи во та. Због то га ни је ни чуд но што
сви има ју лош сан и бла же или те же
об ли ке пост тра у мат ског син дро ма –
об ја шња ва.

Ис ти че да је нај леп ше ка да се спа -
се људ ски жи вот и са чу ва не ко ма те -
ри јал но до бро.

– У све ту су на не ки на чин сви ко ји
ра де овај по сао хе ро ји, јер се упу ћу ју
та мо ода кле у том мо мен ту сви бе же,
ка ко би спа сли стан, из ва ди ли не ког
из во де или га из ву кли из олу пи не ау -
то мо би ла… На ма ни је по треб на на гра -
да, јер је успе шна ин тер вен ци ја на гра -
да са ма по се би. Ва тро га сци су хе ро ји
ко ји се вра те у сво ју је ди ни цу, па ако
их се не ко се ти... – ка же скром но Мика.

Ње гов рад ипак ни је остао не при -
ме ћен.

– По ред пла ке та, ди пло ма, злат не
знач ке Син ди ка та срп ске по ли ци је и
сре бр не ме да ље, но си лац сам спо ме -
ни це Ва тро га сног са ве за Ср би је и Вој -
во ди не, а по себ но сам по но сан на Ме -
да љу ча сти ко ју ми је до де лио пред -
сед ник Кар лос Па пу љас 2007. го ди не
због из у зет них за слу га у га ше њу по -
жа ра на под руч ју Грч ке и по мо ћи
стра да лом на ро ду те зе мље – при ча с
по но сом Ми ка.

Брат ство раз ли чи тих

Ми лан Пе јо вић (36) ро ђе ни је Пан -
че вац и два де сет го ди на се
ба ви па до бран ством. Пр ви
пут је ско чио са ше сна ест
го ди на и то је би ло у Ае ро -
клу бу „На ша кри ла” из Па -
ра ћи на, с ко јим са ра ђу је и
дан-да нас.

– Имао сам не ке идо ле у
том спор ту, ко ји су ми пре -
не ли сво ја ис ку ства. Фа -
сци ни ра ла ме је при ча о
па до бран ству и имао сам
ве ли ку же љу да ско чим.
Са да иза се бе имам пре ко
че ти ри хи ља де са мо стал -
них и си гур но пар хи ља да
тан дем ско ко ва – при ча
нам Ми лан.

Он се об у ча вао у на шој
зе мљи, али и у Аме ри ци.

Ка же да су му кур се ви у два цен тра
на Фло ри ди омо гу ћи ли да ви ди ка -
кви су свет ски трен до ви у овој обла -
сти и да их при ме ни у свом ра ду.

Ра ди као ин струк тор у Па ра ћи ну и
по след њих де сет го ди на ба ви се углав -
ном тан дем ско ко ви ма.

– То је на не ки на чин ту ри стич ко
па до бран ство. Сва ко ко же ли да ско -
чи, мо же то да ура ди мал те не истог
да на и не мо ра да за вр ша ва ни ка кву
обу ку за то – об ја шња ва Ми лан.

Ка же да је ва жно да ин струк тор бу -
де до бар пси хо лог ка ко би при пре -
мио оно га ко же ли да ско чи.

– Сви љу ди су раз ли чи ти. Не ко бр зо
учи, не ко се ви ше пла ши. Све је ин ди -
ви ду ал но. Ин струк тор то мо ра да пре -
по зна. Нај ва жни је је да је па до бра нац
без бе дан, да ура ди за дат ке ко је му ин -
струк тор да и спу сти се на зе мљу без
ика квих про бле ма. Мо је ста ти сти ке
ка жу да су же не у тан де му хра бри је од
му шка ра ца. Не ка ко страх до жи вља ва -
ју дру га чи је – при ча нам Ми лан.

Ње го ва ве ли ка же ља је да ишко лу -
је јед ну мла ду ге не ра ци ју пан че вач -
ких ју ни ор ских па до бра на ца ко ји би
из ла зи ли на на ша др жав на пр вен ства
и с вре ме ном по за слу зи по ста ли део
па до бран ске ре пре зен та ци је Ср би је.
Тре нут но ра ди на то ме да у са рад њи
са Ае ро клу бом „Утва” у Пан че ву офор -
ми па до бран ску сек ци ју. Сма тра да је
Пан че во град с нај ста ри јом ва зду хо -
плов ном тра ди ци јом и да то за и ста
за слу жу је.

Осе ћај сло бо де

Го ран Ша ре нац (49) ба ви се ал пи ни -
змом, пла ни на ре њем, би ци кли змом,
аи ки дом, ра ди као ре кре а тор,
обуча ва де цу, а од не дав но во зи и
једри ли цу.

Члан је Пла ни нар ског дру штва
„Је ле нак” и об у чио се за пе ња ње
на ве штач кој сте ни и лет њи
алпини зам.

– Ве штач ка сте на је до ста без -
бед ни ја. Ба вим се пе ња њем и у
при род ним усло ви ма, али је опре -
ма за то ску па и ра ди се у ма лим
се ри ја ма – об ја шња ва Го ран.

У по след ње вре ме ба ви се фе -
ра том. То је но ва гра на спор та,
не што из ме ђу пла ни на ре ња и ал -
пи ни зма.

– Низ ве о ма стр му ли ти цу на
ко јој се на ла зе га зи шта и кли но -
ви спу шта се сај ла. И он да си ла -
зиш... Ис ку сни ји ма то мо же да
сме та, јер по же ле да од сту пе од
за да тог прав ца, што је у овом слу -
ча ју оне мо гу ће но – при ча Го ран.

Он че сто од ла зи на фе ра те, а у
скло пу ал пи ни стич ке обу ке ве жбао је
на Хо мо љу. Ка же да је сва ко пе ња ње
за пра во ре ша ва ње не ког про бле ма:
ка ко осво ји ти на ред них по ла ме тра?
Увек је ту не ки но ви хват, но во га зи -
ште, а пе њач иде го ре и на пред у же -
љи да по бе ди страх од ви си не и па да.
И стал но му се отва ра ју но ви ви ди ци,
све до вр ха!

– Ка да са вла да те врх, исти је осе -
ћај ко ји об у зме де те кад се поп не уз
уже. То је тај исти осмех на ли цу и
код де те та и од ра сле осо бе, осмех кад
по бе диш са мог се бе – ка же Го ран.

Сва ко, ка же он, има страх од ви си -
не, а пре ла зак пре ко ли ти це је мо ме -
нат ка да тај страх тре ба по бе ди ти. Ве -
ћи на пе ња ча твр ди да је ско ро до по -
ло ви не пу та об у зе та стра хом, а да от -
по ла осе ћа чи сто ужи ва ње.

Свет ду би не

Ја нез Крањц (50) ро ни од ка да зна за
се бе. За ни мљи во је да се за овај спорт

за ин те ре со вао због глум ца Дра га на
Ла ко ви ћа, ко јег је упо знао као сед мо -
го ди шњак. Он му је пре нео љу бав пре -
ма ис тра жи ва њу под вод ног све та, а
пре су дан је био од ла зак са оцем у би -
о скоп ка да су гле да ли филм „Свет ти -
ши не”.

– Ба вио сам се фо то гра фи јом, као
фо то-ре пор тер сам ра дио и у „Пан -
чев цу”. Али нај ви ше ме је при вла чи -
ла под вод на фо то гра фи ја. Ка да сам
за вр шио пр ви курс ро ње ња, ве ро ва ли
или не, ни сам по жу рио да ку пим пе -
ра ја и ма ску, већ озби љан под вод ни
фо то-апа рат – при ча Ја нез.

Осим ро ни лач ког клу ба, где је тре -
нер, ба ви се под вод ном фо то гра фи -
јом и ви де ом, и то му је са да по стао
глав ни по сао.

– Мно ги ми сле да је ро ње ње екс -
тре ман спорт, али ни је. Ни је ни шта
екс трем ни ји од ски ја ња. Ре кре а тив -

но ро ње ње је до ду би не 40 ме та ра, а
по чет ни ци иду до не ких осам на ест...
Са ис ку ством до ла зи ве ћа ду би на и
ро ње ње ис под 40 ме та ра сма тра се
тех нич ким. Ту не ма про сто ра за гре -
шке. Ја се ба вим ре кре а тив ним, иа ко
имам за вр ше не не ке кур се ве и за тех -
нич ко ро ње ње – при ча Ја нез.

Ка же да је ис под по вр ши не во де
пот пу но дру га чи ји свет, да та мо вла -
да ти ши на у ко јој је ро ни лац пот пу но
сам са со бом.

– Оно што ме не нај ви ше оду ше -
вља ва је сте мо -
гућ ност до сти за -
ња бес те жин ског
ста ња, што је
још је ди но при -
ви ле ги ја ко смо -
на у та. Та ко ђе,
до ле је жи ви
свет ве о ма за ни -
мљив. Али мо -
рам да на гла сим
да не мо ра мно -
го да ле ко да се
пу ту је да би се
ужи ва ло у ње му.
То га има и у је -
зе ри ма у Бе лој
Цр кви и на Ади
Ци ган ли ји... – при ча нам Ја нез.

Је дан од ње го вих нај за ни мљи ви јих
до жи вља ја збио се у Бе о гра ду, на Ади
Ци ган ли ји – ту је ис под по вр ши не
пли вао чи тав сат по ред  со ма од 1,70
ме та ра. Дру ги је ро ње ње у Изра е лу с
дел фи ни ма ко ји су пли ва ли око ње га
и уно си ли се у фо то-апа рат.

– У Цр ве ном мо ру сам ро нио с јед -
ном вр стом из у зет но агре сив них ај -
ку ла, а у Ја дра ну са зми јо ли ким ри -
ба ма зва ним угор, ко је су нај ве ће гра -
бљи ви це у овим во да ма. Не дав но сам

у Тур ској имао при ли ку да при ђем
бли зу кир њи. То је ве ли ка ри ба ко ја
има оштре зу бе – при ча нам Ја нез.

Сма тра да је страх нор мал на ре ак -
ци ја јер по ве ћа ва ста ње опре зно сти,
по што су ро ни о ци ипак стран ци у том
окру же њу.

Ја нез Крањц је био у ти му ко ји је
2014. го ди не от крио не мач ки бом -
бар дер из Дру гог свет ског ра та у цр -
но гор ским во да ма Ја дран ског мо ра,
а 2009. уче ство вао је у екс пе ди ци ји
на Тр но вач ком је зе ру, које се налази
на пре ко 1.500 ме та ра над мор ске
висине...

Чо век од гво жђа

Вла ди мир Са вић (44) од 1993. го ди -
не ба ви се обич ним три а тло ном, а од
2011. го ди не и три а тлон тр ка ма „Iron-
man” („чо век од гво жђа”).

– Оне укљу чу ју пли ва ње на 3,86
км, во жњу би ци кла од 180,25 км
и пун ма ра тон од 42,2 км. Ја
осе тим леп ти ри ће у сто ма ку ка -
да са мо по ми слим на те дис тан -
це. Ка жу да је ово нај те жи јед -
но днев ни фор мат так ми че ња –
ка же Вла ди мир.

Да би сте ову тр ку за вр ши ли,
мо ра те има ти озбиљ не фи зич ке
при пре ме.

– На тр ци је ла ко, ту је око
хи ља ду и по љу ди, во лон те ри и
пу бли ка ко ја на ви ја, чу јеш хук
хе ли коп те ра... Али свих оних да -
на ка да уста јеш по мра ку да би
тре ни рао, ка да не ма ни ко га на
ули ци на ми нус де сет, та да тре -
ба оста ти јак да би се тре нинг
за вр шио ка ко тре ба – об ја шња -
ва Вла ди мир.

Он до да је да је на так ми че њу
ва жно и до бро рас по ре ди ти сна -
гу, по себ но то ком по след њих ки -
ло ме та ра, ко ји су нај те жи, јер

та да се чо век су о чи са сво јим гра ни -
ца ма.

– Људ ски ум је нео гра ни чен, али
на ше те ло ни је и не мо же да ис пра ти
све. Кроз тре нинг се спре ма за на по -
ре, али тре ба би ти ре а лан – при ча
Вла ди мир.

По не кад уве жба ност ни је до вољ на.
Де си се да так ми чар на пли вач кој де -
о ни ци уле ти у ја то ме ду за, или да су
та ла си ве ли ки, док је на би ци клу да
на и ђе на кли зав пут или му се де си
ме ха нич ки квар...

Вла ди ни нај ве ћи ус пе си су би ли
два пу та ква ли фи ка ци је на свет ско
пр вен ство на Ха ва ји ма, де се то место
у ге не рал ном пла сма ну на „Iron-
man” тр ци у Ја па ну и ре корд но
време, ма ње од де вет са ти, у Ко пен -
ха ге ну.

– Леп је осе ћај за вр ши ти тр ку, али
је леп и пут. Не ки фи ло зоф је ре као:
жа ло сно је про жи ве ти век а да не осе -
тиш ле по ту и сна гу свог те ла – ре као
нам је Вла ди мир.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ ЕКС ТРЕМ НИМ СТВА РИ МА

ИЗ ДУ БИ НЕ У ВИ СИ НЕ

Мика Видовић

Милан Пејовић

Јанез Крањц

Владимир Савић

Горан Шаренац
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Ани та Да кић, 

сту дент ки ња ЕТФ-а 

и ак ти вист ки ња

МУ ЗИ КА: Пре три го ди не слу -
чај но сам от кри ла Ива на Јег -
ди ћа, ка да се по ја вио у еми -
си ји „Ја имам та ле нат”, и од
та да ствар но пра тим ње гов
рад. По след ња пе сма ко ју је
пред ста вио пу бли ци, „Ка заљ -
ке”, већ две не де ље се вр ти
кон стант но на мо јој плеј ли -
сти, во лим ње гов стил, дру га -
чи ји је, тек сто ви су сјај ни, а
он је ја ко та лен то ван. Ствар -
но је је дан од рет ких му зи ча -
ра на на шој сце ни ко ји пра ве
ква ли тет не пе сме.

КЊИ ГА: „Пи ши кад стиг -
неш” је књи га ко ју сам за и ста
про чи та ла у јед ном да ну, а
бо га ми и да ху. Во лим по е зи -
ју, а ова књи га ми је ја ко дра -
га, то је пр ва збир ка мла де
спи са те љи це Кри сти не Ми -
ло са вље вић, и ствар но је ин -
спи ра тив но зна ти да не ко ко
је са мо че ти ри го ди не ста ри -
ји од ме не мо же да ура ди та -
ко не што ве ли ко и зна чај но.
Пе сме су пу не емо ци ја, Кри -
сти нин из раз је вр ло ау тен -
ти чан и дру га чи ји, а као нај -
дра же из дво ји ла бих „Оти ма -
ње”, „Вре мен ска прог но за за
10 да на или чи тав жи вот” и
„Бол ни ца”.

ФИЛМ: Је дан од фил мо ва
ко ји ма сам се оду ше ви ла у
по след њих не ко ли ко ме се ци
је „Цр ве ни змај”, ко ји пра ти
при чу о се риј ском уби ци. Ис -
тра жи те љу Ви лу по ма же Ха -
ни бал Лек тор, ко јег је прет -
ход но ухап сио, а по што је био
кон сул тант по ли ци је, на ста -
вља да по ма же око овог слу -
ча ја. Хоп кинс, ге ни ја лан као
и у фил му „Кад ја гањ ци утих -
ну”, Нор тон, Фајнс и дру ги
ве ли ки глум ци по ди гли су цео
филм на је дан но ви ни во, да
не бу де са мо још је дан „кри -
мић”, већ ствар но не што дру -
га чи је. На слов фил ма је сте
асо ци ја ци ја на Блеј ко ву сли -
ку и она са ма има ве ли ки зна -
чај у фил му и цен тар је оп се -
си је овог уби це. Сми шљен је
та ко да прет хо ди фил му „Кад
ја гањ ци утих ну”, па мо же мо
да ви ди мо ка ко је то док тор
Ха ни бал из гле дао још не где,
а не са мо у сво јој ће ли ји.

Пи ши кад стиг неш

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Ва зду хо плов ни ин же њер мр
Ми ло рад Илић об ја вио је књи -
гу под на зи вом „Ка ко је по ле -
те ла Срп ска Спар та”, с под на -
сло вом – при ча о др Вла ди ми -
ру Алек си ћу, пр вом срп ском
Ика ру. Књи га је про мо ви са на
у На род ном му зе ју Пан че во
сре ди ном ме се ца, ка да је отво -
ре на и из ло жба о исто ри ји ва -
зду хо плов ства у Пан че ву.

Ка ко је ау тор на вео, књи га је
по све та др Вла ди ми ру Алек си -
ћу, слав ном Пан чев цу, ко ји је
на соп стве ној кон струк ци ји по -
ле тео дав не 1909. го ди не с про -
план ка у Вој ло ви ци у бли зи ни
ма на сти ра, са мо не ко ли ко го -
ди на по сле бра ће Рајт. Алек сић
је био чо век ис пред свог вре ме -
на. Отво рио је нај са вре ме ни ји
са на то ри јум с нај мо дер ни јом
ме ди цин ском опре мом у све ту
у то вре ме. Имао је стру ју (агре -
гат) кад је Пан че во ко ри сти ло
плин, са на то ри јум с ренд ге ном,
во до во дом и ка на ли за ци јом,
цен трал ним гре ја њем, са две
опе ра ци о не са ле, ла бо ра то ри -
јом, и све то на по чет ку два де -
се тог ве ка! Књи га је на ста ла по -
сле ви ше го ди шњег ис тра жи ва -
ња и про ми шља ња мр Ми ло ра -
да Или ћа, с ко јим смо на пра -
ви ли кра так раз го вор.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да је по че ло
ва ше ин те ре со ва ње за лик и
де ло Вла ди ми ра Алек си ћа

МИ ЛО РАД ИЛИЋ: С об зи -
ром на то да сам ва зду хо плов -
ни ин же њер ко ји је по ни као у
Фа бри ци ави о на „Утва” Пан че -
во, где сам у јед ном пе ри о ду
био и члан про јект ног ти ма не -
ко ли ко „Утви них” ави о на, лич -
ност др Вла ди ми ра Алек си ћа
као Пан чев ца и про јек тан та
ави о на ни је ми би ла стра на. С
дру ге стра не, скло ност ка исто -
ри ји уоп ште и исто ри ји на шег
гра да увек је у мом слу ча ју била

при сут на. Од лу ку да на пи шем
књи гу до нео сам пре рав но де -
сет го ди на, ка да сам као пред -
сед ник Ае ро клу ба „Утва” био
ор га ни за тор и ко ор ди на тор обе -
ле жа ва ња сто те го ди шњи це од
тог пр вог исто риј ског ле та. То
је, као што сам ви ше пу та ре -
као, био под виг на свет ском ни -
воу, са мо не ко ли ко го ди на по -
сле ле та бра ће Рајт. Пр ви Евро -
пља нин, Сан тос Ду мон, по ле -
тео је 1906, а наш др Вла ди -
мир Алек сић 1909. Тај под виг
је ста вио Пан че во на ма пу све -
та. По сле ње га су по ле те ли Иван
Са рић, Едвард Ру си јан, Сла во -

љуб Пан ка ла... Зна чи, на овим
про сто ри ма он је био пр ви ме -
ђу пр ви ма. Са мим тим се мо -
же сма тра ти ро до на чел ни ком
нај зна чај ни јег пан че вач ког
брен да, а то је, твр дим, ва зду -
хо плов ство. Зна чи, мо ја фа сци -
на ци ја лич но шћу Вла ди ми ра
Алек си ћа је пре све га дуг ко ји
сам као гра ђа нин Пан че ва осе -
тио пре ма јед ном та ко зна чај -
ном чо ве ку, Пан чев цу, али и
ду жност пре ма про фе си ји ко -
јој при па дам. Нај јед но став ни -
је ре че но, рад на књи зи је био
мо ја ми си ја. Та ко сам то схва -
тио и до жи вео.

l Ко ли ко сте се ду го ба ви ли
ис тра жи ва њем? Да ли је би ло
јед но став но до ћи до по да та ка?

– Од тре нут ка од лу ке да ра -
дим на том про јек ту сам и за -
по чео ис тра жи ва ња, на рав но не
истог ин тен зи те та. Мо гу ре ћи
да сам у прет ход не три го ди не
нај ви ше ра дио на то ме. Сти ца -
јем окол но сти пр ву го ди ну пен -
зиј ског ста жа сам ис ко ри стио
да овај по сао ин тен зи ви рам и
за о кру жим. Иза ове књи ге сто -
ји је дан озби љан рад и по све -
ће ност. Че сто сам ме њао уло ге.
Био сам исто ри чар, ис тра жи -
вач, ана ли ти чар, про јек тант и

на кра ју и пи сац. Мно го је књи -
га, ра зних до ку ме на та и но вин -
ских чла на ка про чи та но. Про -
у ча вао сам и на чин град ње ави -
о на бра ће Рајт, ка ко бих из вео
не ке па ра ле ле. Као про јект ни
ин же њер сам ура дио пра ву ре -
кон струк ци ју ле те ли це Вла ди -
ми ра Алек си ћа, што је ре зул -
ти ра ло из ра дом је дин стве ног
3D мо де ла ае ро пла на на ра чу -
на ру. На осно ву то га је ура ђе на
и ани ма ци ја ле та у вир ту ел ној
ствар но сти. На и ме, сва ки чи -
та лац уз по моћ свог мо бил ног
мо же учи та ва њем QR ко да из
књи ге и сам да по ле ти. У књизи

је на чин град ње та ко пре ци зно
опи сан да мо же да по слу жи и
као при руч ник за из ра ду, ре ци -
мо, ре пли ке тог ави о на. Нај ви -
ше исто риј ске гра ђе про на шао
сам у Исто риј ском ар хи ву гра -
да Пан че ва, али сам ко ри стио
и мно ге дру ге из во ре.

l Шта вас нај ви ше фа сци -
ни ра у ње го вој би о гра фи ји?

– Фа сци нант но је то да се ра -
ди о јед ном ре не сан сном ин те -
лек ту ал цу на по чет ку два де се -
тог ве ка, ко ји је био да ле ко ис -
пред свог вре ме на, као ве ли ки
Те сла или Пу пин. Да се ње гов
жи вот ни је та ко бр зо за вр шио у
три де сет де ве тој го ди ни, ве ру -
јем да би  бу квал но био у ран гу
тих ве ли ких на уч ни ка. Био је
све стран и имао пре гршт та ле -
на та. Го во рио је пет је зи ка, пи -
сао пе сме и но ве ле, му зич ке
кри ти ке, пре во дио кла си ке. Ра -
дио је па ра лел но ви ше по сло ва:
био је ле кар, вла сник и ме на -
џер нај са вре ме ни јег са на то ри -
ју ма у Ца ре ви ни, про јек то вао и
гра дио ави он, али и као ве ли ки
па три о та у свој ству чла на Му -
ни ци пал ног ве ћа бо рио се за
пра ва свог на ро да и раз вој Пан -
че ва. Све то му обез бе ђу је ме -
сто, ба рем у на шој исто ри ји, у
ран гу са ико на ма Пан че ва про -
том Ва сом Жив ко ви ћем и др
Све ти сла вом Ка са пи но ви ћем.

l Да ли има те у пла ну да на -
ста ви те да се ба ви те пи са њем?

– Пи са ње ми је ве о ма бли -
ско још из гим на зиј ских да на,
нај ви ше за хва љу ју ћи про фе со -
ру књи жев но сти Пе тру Мар -
ку шу, чи ји сам уче ник био, а
ко ји је умео да нас мо ти ви ше
и усме ри да кон струк тив но раз -
ми шља мо и да се исто та ко из -
ра жа ва мо. Ве ру јем да ће пи -
са ње по ста ти ве о ма ва жна став -
ка у овом пе ри о ду мог жи во та.
Иде је и ин спи ра ци ја ми не
недо ста ју.

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 31. ок то бар, 20 са ти, На род ни му зеј: кон церт Зре -
ња нин ског ка мер ног ор ке стра.

Че твр так, 31. ок то бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон цер ти са ста ва „Дра ган Ћа ли на квар тет”, „Cross Currents
Trio featuring: Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter” и
„Shay Hazan Quintet” (Пан че вач ки џез фе сти вал).

Пе так, 1. но вем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
цер ти са ста ва „Little Rosies Kindergarten”, „Mark Guiliana Be-
at Music” и „Peter Rozsnyoi Trio” (Пан че вач ки џез фе сти вал).

Су бо та, 2. но вем бар, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон цер ти са -
ста ва „MING Quartet”, „Charles Tolliver Paper Man at 50 feat.
Jesse Davis, Keith Brown, Buster Williams and Lenny White” и
„Paolo Fresu Trio: Tempo di Chet” (Пан че вач ки џез фе сти вал).

Пе так, 1. но вем бар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: in memoriam жур ка по све ће на пан че вач ком ди-џе ју Сло -
би Јо ва но ви ћу.

Су бо та, 2. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: жур ка „Radioactive Night vol 7. RETRO Edition”.

Те мат ски про грам
Че твр так, 31. ок то бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја књи ге „Ха млет у на руч ју про вин циј ске глу ми це”
Го ра на Ла зо ви ћа.

Уто рак, 5. но вем бар, 19.30, Град ска би бли о те ка: отва ра ње фо -
то-до ку мен тар не из ло жбе „Се дам Ро ма но вих” и пред ста вља -
ње књи ге „Све ти цар”.

Сре да, 6. но вем бар, 19.30, Град ска би бли о те ка: пред ста вља -
ње исто ри о граф ске сту ди је „Ба нат – но вем бар 1918” др Фе -
рен ца Не ме та и др Ми ла на Ми ци ћа.

НА ГРА ДА ЗА НА ШУ СУ ГРА ЂАН КУ

Нај леп ша књи га за децу
На 64. ме ђу на род ном бе о -
град ском сај му књи га уру че -
на су тра ди ци о нал на при зна -
ња за нај бо ља ово го ди шња
де ла, а ме ђу до бит ни ци ма је
и на ша су гра ђан ка, бивша
но ви нар ка „Панчевца” и
списа те љи ца Дра га на Мла -
де но вић.

Ње на књи га „Дар-мар”, ко -
ју је из дао „Кре а тив ни цен -
тар”, а илу стро вао Бо рис Ку -
зма но вић, про гла ше на је нај -
леп шом деч јом књи гом.

Иде ја књи ге „Дар-мар” је
да де ца па жљи во чи та ју и

усред сре де се на пе сме, по -
што се од њих оче ку је да про -
на ла зе уље зе и од го ва ра ју на
раз ли чи та пи та ња.

ГО СТО ВА ЊЕ ЈУ БИ ЛАР НЕ ИЗ ЛО ЖБЕ

„Све до чан ство вре ме на”

У бу гар ском гра ду Пле ве ну у
че твр так, 24. ок то бра, отво ре -
на је из ло жба „Све до чан ство
вре ме на”, ко јом је по чет ком
го ди не Кул тур но-про свет на за -
јед ни ца Пан че во обе ле жи ла по -
ла ве ка по сто ја ња и ра да Ли -
ков не ко ло ни је „Де ли блат ски
пе сак”.

До ма ћин из ло жбе би ла је
Умет нич ка га ле ри ја „Или ја Бе -
шков”, пре сти жна уста но ва са -
вре ме не ли ков не умет но сти Бу -
гар ске, ко ја има стал ну по став -
ку и по вре ме не из ло жбе у
намен ски из гра ђе ном објек ту.

Га ле ри ја по се ду је три и по хи -
ља де умет нич ких де ла.

На из ло жби је го во ри ла ди -
рек тор ка те га ле ри је Ан то ни ја
Ка ра и ва но ва, а ре чи по здра ва у
име гра до на чел ни ка из ра зи ли
су Пе тја Ва си ле ва и Ми лен Јаков.

При сут не је по здра вио пред -
сед ник Кул тур но-про свет не за -
јед ни це Сто јан Бо шков, а у име
сли ка ра при сут на је би ла и
Јеле на Бад ње вац Ри стић. Из -
ло жбу је отво рио сли кар Ми -
ло сав Уро ше вић.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 5. но вем бра.

Велико интересовање за промоцију књиге

ПРЕД СТА ВЉЕ НА КЊИ ГА МИ ЛО РА ДА ИЛИ ЋА

КА КО ЈЕ ПО ЛЕ ТЕ ЛА СРП СКА СПАР ТА

У про сто ри ја ма МКУД-а „Пе -
те фи Шан дор” у уто рак, 22. ок -
то бра, отво ре на је са мо стал на
из ло жба пан че вач ког умет ни -
ка Шан до ра Ше бер леа.

Овом при ли ком пред ста вље -
но је три де се так ра до ва: уља на
плат ну ко ја су на сли ка на у перио -
ду од 2006. до 2014. го ди не и цр -
те жа на ста лих на ра ди о ни ца ма
Шко ле цр та ња До ма омла ди не.

Шан дор Ше бер ле је по ла -
зник ове шко ле три де сет го ди -
на и био је и у уло зи мо де ла и
цр та ча. Учио је од Сто ја на Тру -
ми ћа, Че до ми ра Ке си ћа и Јо -
не ла По по ви ћа.

Ка же да ин спи ра ци ју на ла -
зи у ста рим мај сто ри ма, али
да не ке сли ке има ју под ло гу
умет ни ка ко ји и да ље ства ра ју.

– На цр та ти до бар пор трет је
те жак по сао, али гре шке ипак
мо гу ла ко да се ис пра ве. Сли ке
с дру ге стра не на ста ју ду го. Ја,
на при мер, ра дим сли ку и по
две го ди не и де ша ва се да је на -
до гра ђу јем, ме њам... Нај ви ше
во лим да цр там на па пи ри ма
на ко ји ма је не ко већ за по чео
не ки цр теж или јед но став но по -
ву као ли ни ју – ре као је ау тор.

Шан дор Ше бер ле из ла же од
1972. го ди не.

КОН КУР СИ ЗА СРЕД ЊО ШКОЛ ЦЕ

„Сти хо ви зи ја” и „Сли ко ви зи ја”
Удру же ње „Лас хен тес” у са -
рад њи с Град ском би бли о те ком
Пан че во по сед ми пут ор га ни -
зу је „Сти хо ви зи ју” – так ми че -
ње за сред њо школ це у ре ци то -
ва њу по е зи је на стра ним је зи -
ци ма и је зи ци ма на ци о нал них
за јед ни ца. Оба ве ште ња о при -
ја ва ма су по сла та на адре се свих
сред њих шко ла у Пан че ву, Ко -
ви ну, Ко ва чи ци и Али бу на ру.

По лу фи на ле ће би ти одр жа -
но 16. но вем бра, од 10 са ти, у

чи та о ни ци Град ске би бли -
о те ке, а фи на ле 19. но вем -
бра, од 18.30.

Ове го ди не „Лас хен тес”
пр ви пут рас пи су је ли ков -
ни кон курс за сред њо -
школ це, под на зи вом
„Сли ко ви зи ја”. Кон курс је
за ми шљен као пот ка те го -
ри ја ма ни фе ста ци је „Сти -
хо ви зи ја”. Де ца од пет на -
ест до деветнaест го ди на
ликовнo ће пред ста ви ти

пе сме ре ци та то ра. Пла ка те за
оба кон кур са осми слио је пан -
че вач ки ли ков ни умет ник
Емил Сфе ра. Нај бо љи цр те жи
би ће на гра ђе ни и пред ста -
вљени на фи нал ној ве че ри
„Стихови зи је”, а од два на ест
цр те жа на ста ће го ди шњи
кален дар.

Ма ни фе ста ци ју „Сти хо ви -
зија” и ли ков ни кон курс фи -
нан сиј ски је по др жао Град
Пан че во.

ИЗ ЛО ЖБА ШАН ДО РА ШЕ БЕР ЛЕА

Сли ке и цр те жи
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Вук Вуч ко вић (33) до бит ник је
ово го ди шње Но вем бар ске на -
гра де Гра да Пан че ва, ко ја се
до де љу је за нај вред ни ја до стиг -
ну ћа у не ко ли ко обла сти. Ди -
пло ми рао је сли кар ство на Фа -
кул те ту ли ков них умет но сти у
Бе о гра ду 2010. го ди не, где је
исте го ди не упи сао док тор ске
умет нич ке сту ди је сли кар ства.
Од 2015. го ди не ко о сни вач је
умет нич ког сту ди ја „Wolf Art”.

Ре дов ну из ла гач ку ак тив ност
Вуч ко вић има од 2007. го ди не
и до са да је из ла гао на два де -
сет са мо стал них и ви ше од сто
ко лек тив них из ло жби у зе мљи
и ино стран ству. До бит ник је
ви ше на гра да и при зна ња за
сво је ства ра ла штво, ме ђу ко -
ји ма из два ја: Пр ву на гра ду
„Ниш арт фон да ци је”, На гра -
ду „Ер сте бан ке” за умет ност,
Пет нај бо љих из ло жби у 2011.
го ди ни по из бо ру кри ти ча ра
„Но во сти”, Пр ву на гра ду за цр -
теж из фон да Вла ди ми ра Ве -
лич ко ви ћа, По себ но при зна ње
на ме ђу на род ној из ло жби
„Тран сформ” и на гра ду „Арт
кли ни ке” „Пер спек тив ни”.
Њего ви ра до ви се на ла зе у ви -
ше ко лек ци ја, збир ки и јав них
про сто ра.

До са да шњи по стиг ну ти ре -
зул та ти убра ја ју Ву ка Вуч ко ви -
ћа у нај у спе шни је мла де умет -
ни ке у Ср би ји. Ње го ва ви зи ја
је ства ра ње успе шне ин тер на -
ци о нал не ком па ни је ко ја би
ра ди ла на про мо ци ји кул ту ре
и умет но сти.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ми си ја за до -
де љи ва ње на гра да иза бра ла је
вас као је ди ног до бит ни ка ово -
го ди шње Но вем бар ске на гра -
де. Ка кав је осе ћај би ти при -
знат у свом род ном гра ду?

ВУК ВУЧ КО ВИЋ: „На дам се
да сам је за слу жио”, би ла је

мо ја пр ва ми сао. На гра ду до -
жи вља вам као при зна ње да
сам ура дио не што до бро за
Пан че во и ствар но сам по ча -
ство ван, али исто вре ме но осе -
ћам од го вор ност да убу ду ће
још ви ше до при не сем на шем
гра ду.

l Ка ко је по чео ваш умет -
нич ки пут? Ко је пре по знао
ваш та ле нат? И ко је нај ви ше
ути цао да иде те у том прав цу?

– Са ове дис тан це чи ни ми се
да је умет нич ки пут по чео тек
по за вр шет ку сту ди ја на ФЛУ.
Ми слим да се умет ник за пра -
вац свог де ло ва ња мо ра опре -
де ли ти са свим сам, то ни је по -
зив на ко ји се мо же ути ца ти.
Нео п ход на је огром на ве ра у
соп стве ни рад и је ди но та ко се
мо же ис тра ја ти. Пре по зна ва ње,
по др шка и по хва ле су на рав но
до бро до шли, они олак ша ва ју
пут. Имао сам сре ћу да ми је у
кру гу по ро ди це од у век пру жа -
на по др шка, а из дво јио бих и
свог пр вог мен то ра, пан че вач -
ког умет ни ка Ми ло са ва Уро ше -
ви ћа, ко ји ме је спре мао за упис
на Фа кул тет ли ков них умет но -
сти, као и Шко лу сли ка ња До -
ма омла ди не, ко ју је та да во -
дио умет ник Че до мир Ке сић.

l За вр ши ли сте ака де ми ју и
за по че ли док тор ске сту ди је. Ко -
ли ко је фор мал но обра зо ва ње
ути ца ло на ваш из раз?

– Док тор ске сту ди је још ни -
сам за вр шио, осе тио сам да је
тре ну так да раз ви јам ка ри је ру,
а мо гућ ност да љег ака дем ског
обра зо ва ња је за сад оста ла отво -
ре на. Ми слим да је шко ло ва -
ње за сли ка ра зна чај но пре све -
га због ње го вог са мо по у зда ња.
Срео сам мно го сјај них са мо у -
ких сли ка ра ко ји ма фа ли са -
мо по у зда ње јер ни су сту ди ра -
ли. Со ци о ло шки аспект сту ди -
ра ња та ко ђе је би тан, јер је

лакше кре та ти се у том све ту
уко ли ко то ком сту ди ја упо зна -
те не ко ли ко ге не ра ци ја сво јих
ко ле га и про фе со ра. Ипак, сва -
ка жи вот на си ту а ци ја мо же ути -
ца ти на ваш умет нич ки из раз,
а за вр ша ва ње умет нич ке шко -
ле не ће од вас ну жно на пра ви -
ти умет ни ка.

l Уче ство ва ли сте на ве ли -
ком бро ју груп них и има ли и
пре ко два де сет са мо стал них из -
ло жби. Да ли је да нас ла ко до -
ћи до из ло жбе них про сто ра и
ко ли ко умет ни ку зна чи да на
овај на чин пред ста вља свој рад?

– Иа ко има пу но мо гућ но -
сти за из ла га ње, у Ср би ји је да -
нас те шко до ћи до ква ли тет -
ног, опре мље ног и функ ци о -
нал ног про сто ра, а још је те же
ис пу ни ти га ква ли тет ним и ак -
ту ел ним ра до ви ма. Пред ста -
вља ње умет но сти на из ло жба -
ма ве о ма је бит но, јер ни шта
не мо же за ме ни ти ужи во гле -
да ње не ког умет нич ког де ла.

l Ко ја вам је из ло жба нај -
дра жа?

– За и ста је би ло мно го до -
брих из ло жби, про дук тив них
са рад њи, ле пих по знан ста ва и
за ни мљи вих про је ка та. По себ -
но бих из дво јио две из ло жбе у
ор га ни за ци ји га ле ри је „Штаб”:
„Уз бу дљи ви гра до ви” 2017. у
га ле ри ји „Штаб” и „Ко смич ки
пре де ли” 2019. у га ле ри ји
„Прогрес”.

l Ко о сни вач сте умет нич ког
сту ди ја од 2015. го ди не. Ка ква
све де ла на ста ју та мо?

– Сту дио тре нут но ра ди као
ма ли по ро дич ни би знис ко ји
во дим за јед нич ким сна га ма са
сво јом же ном Ивом. У сту ди ју
„Wolf Art” на ста ју умет нич ки
ди ги тал ни прин то ви по мо ти -
ви ма мо јих сли ка и по не ки
про из вод при ме ње ног ти па.
Иде ја нам је да, ка да сту дио

по ста не до вољ но јак, по ред мо -
јих ра до ва, то бу де плат фор ма
ко ја би пред ста ви ла и дру ге до -
ма ће умет ни ке.

l Ши рем кру гу љу ди сте нај -
по зна ти ји по се ри ји сли ка „Уз -
бу дљи ви гра до ви”. Ко је гра до -
ве има те на сли ка не и има ли
не ких но вих у пла ну?

– Њу чи ни се дам сли ка ве -
ли ког фор ма та из ве де них уља -
ним бо ја ма на плат ну. То су
Бе о град, Њу јорк, Но ви Сад, Чи -
ка го, Лон дон, Беч и упра во за -
вр ше на сли ка Пан че ва. Н а
њој сам ра дио чи та ве ове го ди -
не, а са да се ма ло од ма рам од
сли ка ња и при пре мам из ло -
жбу. Не мам осми шље ну сле -
де ћу де сти на ци ју. Сва ки град
је уз бу дљив на свој на чин, та ко
да сам си гу ран да у сва ком мо -
гу про на ћи мо ти ва ци ју за рад.
По ред „Уз бу дљи вих гра до ва”,
ра дим на се ри ји ап стракт них
сли ка под на зи вом „Ко смич ки
пре де ли”.

l У ка квом ста њу је да на шња
умет нич ка сце на у Ср би ји?

– Ми слим да жи ви мо у за -
ни мљи вом вре ме ну. Пр ви пут
– ма кар ко ли ко сам ја ак ти ван
– мо же мо го во ри ти о умет нич -
кој сце ни или, да бу дем пре -
ци зан, о умет нич кој сце ни Бе -
о гра да. Тре нут но по сто ји де се -
так умет нич ких га ле ри ја ко је
се ба ве са вре ме ном умет но шћу,
ко је ко му ни ци ра ју и удру жу ју
се. Пра ве се и пр ви ко ра ци
пред ста вља ња на ших га ле ри ја
и умет ни ка на сај мо ви ма умет -
но сти у ино стран ству. Ку сто си
из стра них зе ма ља по се ћу ју Бе -
о град и ин те ре су ју се за на шу
сце ну. По ја вљу ју се и ко лек ци -
о на ри ко ји се опре де љу ју да
ин ве сти ра ју у де ла жи вих умет -
ни ка. На кон пет на ест го ди на
отво рио се Му зеј са вре ме не
умет но сти и у ње му се тре нут -
но де ша ва из ло жба јед не од
нај по зна ти јих умет ни ца да на -
шњи це. Не ке стра не ком па ни -
је же ле да ку пу ју де ла са вре -
ме них срп ских умет ни ка по ре -
ал ним це на ма. Та ко да, иа ко
нас че ка мно го, мно го, мно го
по сла, ја ви дим на пре дак и то
ме ра ду је и мо ти ви ше.

l Ка кви су ва ши пла но ви за
на ред ни пе ри од?

– Тре нут но при пре мам из -
ло жбу „Уз бу дљи ви гра до ви –
Пан че во”, ко ја ће се одр жа ти у
На род ном му зе ју Пан че во, од
8. но вем бра до 8. де цем бра, на
ко јој ћу пред ста ви ти све ра до -
ве из ове се ри је. Ис ко ри стио
бих ову при ли ку да по зо вем
све Пан чев це да је по се те.

Мир ја на Ма рић

У Пан че ву се још пре 119 го -
ди на про из во ди ла сви ла, ко -
ја се про да ва ла по чи та вој
Евро пи. Ово нај леп ше плат -
но је у фа бри ци ко ја се на ла -
зи ла по ред Та ми ша пра ви ло
150 рад ни ка, а го ди шња про -
из вод ња је из но си ла 150.000
ки ло гра ма!

У окви ру пан че вач ке сви -
ла ре, ко ја је по че ла да ра ди
1900. го ди не, по сто ја ли су
ве ли ка пре ди о ни ца, ма га цин,
су ши о ни ца си ро вих ча у ра,
скла ди ште за фер мен та ци ју
и глав на ста ни ца за про -
извод њу се ме на сви ле них
буба.

Про из вод ња сви ле је план -
ски под сти ца на, због че га су
се на те ри то ри ји Пан че ва са -
ди ли ду до ви. Мла ди брач ни
па ро ви мо ра ли су да пре вен -
ча ња са де ово др ве ће, а ње -
го ва се ча је би ла нај стро же
за бра ње на. У Пан че ву и да -
нас има ду до ва, а је дан део
града, парк по ред же ле знич -
ке ста ни це Пан че во –Пред -
гра ђе, због то га је на зван
Дуда ра.

Згра ду Сви ла ре, ко ја се ис -
ти ца ла осо бе ним ар хи тек тон -
ским сти лом ко јим је са гра -
ђе на, Пан чев ци су го ди на ма
зва ли „Га ла теа”, јер је то ита -
ли јан ска реч за ча у ру сви лене
бу бе. То ком гра ђе ња Сви ла ре
ко ри шће не су та да нај но ви је
ме то де за оја ча ва ње кон струк -
ци је, ко је су ка сни је при ме -

ње не при ли ком из град ње Ај -
фе ло ве ку ле.

За ни мљи во је и то да је
Пан че во би ло се ди ште ди рек -
ци је ко ја је ру ко во ди ла свим
фа бри ка ма сви ле на те ри то -
ри ји не ка да шње Ју го сла ви је.
Од 1948. го ди не, ка да је но ва
власт пре у зе ла објек те Сви -
ла ре и фор ми ра ла пред у зе ће
„Сви ло пре лац”, ин те рес за
про из вод њу ове тка ни не све
ви ше за ми ре. По че так кра ја
ор га ни зо ва не про из вод ње сви -
ле у Пан че ву био је пре тва ра -
ње управ не згра де „Сви ло -
прел ца”, ко ја је пре шла у вла -
сни штво бол ни це, у оде ље ње
за ухо, гр ло и нос.

На кон то га про сто ри је пред -
у зе ћа „Сви ло пре лац” пре се -
ље не су у згра ду Вод не за јед -
ни це, пре ко пу та хо те ла „Та -
миш”. Усле ди ла је ин те гра -
ци ја „Сви ло прел ца” с бе о град -
ским пред у зе ћем „Се ме” и
пре о ри јен та ци ја но во на ста ле
фир ме на тр го ви ну се мен -
ском ро бом.

Про из вод ња сви ле у Пан че -
ву је и зва нич но пре ста ла 28.
апри ла 1967. го ди не. Сви ла ра
се ин те гри са ла с пред у зе ћем
ГИП (гу ма и пла сти ка) и од
та да па до пре стан ка про из -
вод ње у ГИП-у то је би ла је -
дин стве на фир ма. Та да је зва -
нич но пре ста ла про из вод ња
сви ле у Пан че ву, по сле го то во
240 го ди на, ко ли ко је про шло
од ка да је по че ла. М. Г.
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Јанош Фишер
(1958–2019)

У тешкој саобраћајној несрећи
која се догодила 28. октобра у
раним јутарњим сатима, када је
на неколико заустављених ауто-
мобила налетео камион, погинуо
је 61-годишњи монсињор Јанош
Фишер, генерални викар Зрења-
нинске бискупије и дугогодишњи
жупник у Панчеву, Иванову, Стар-
чеву, Ковину, Шушари, Скоре-
новцу и Вршцу.

Поводом његове трагичне смр-
ти Зрењанинска бискупија је саопштила да је сахрањен
31. октобра, после свете мисе, на месном гробљу у Ивано-
ву. Саопштено је и да никада неће бити заборављен и да
је преминуо у 36. години свештеничког службовања.

Јанош Фишер ће остати запамћен по залагању за очу-
вање традиције у неговању божићних обичаја и витлејем-
ских игара и поновном покретању смотре културно-умет-
ничких друштава Мађара на територији јужног Баната.

Након што је 2015. године одређено да настави службу
у Падеју, Фишер је обављао више одговорних послова, па
је најпре био судски викар, а потом, од 2015. године, и ге-
нерални викар.

Oстаће запамћено и то да је монсињор Фишер у време
када је службовао као жупник у Панчеву иницирао обно-
ву сата на здању Цркве Светог Карла Боромејског који
претходно није радио скоро тридесет година. Ту идеју је
финансијски подржао НИС, захваљујући чему је сат по-
ново прорадио 22. августа 2013. године.

Фишер је завршио класичну гимназију у Суботици
1977. године и Вишу теолошку школу у Ђакову 1983. го-
дине. У разговорима с верницима често је волео да каже
да морају да буду спремни и јаки да у животу издрже и
истрпе евентуалне патње и тешкоће. Према његовим ре-
чима, животним невољама кад-тад једног дана дође крај,
што је својим ускрснућем показао Исус Христ. Фишер
никада није заборављао да пред католички Ускрс честита
тај празник и православцима, како је волео да каже „мо-
јој браћи православним хришћанима”...

IN ME MO RI AM

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

Кад се по ред Та ми ша
пра ви ла сви ла

НАШ ГОСТ: ВУК ВУЧ КО ВИЋ, ДО БИТ НИК НО ВЕМ БАР СКЕ НА ГРА ДЕ

И ПАН ЧЕ ВО ЈЕ ЈЕДАН ОД
УЗ БУ ДЉИ ВИХ ГРА ДОВА

УЗ БУ ДЉИ ВИ ГРА ДО ВИ

У окви ру обе ле жа ва ња Да на гра да, 8. но вем -

бра у 19 са ти у На род ном му зе ју Пан че во би -

ће отво ре на са мо стал на из ло жба сли ка Ву ка

Вуч ко ви ћа под на зи вом „Уз бу дљи ви гра до -

ви”. Том при ли ком би ће пред ста вље на но ва

сли ка, на ко јој се на ла зи Пан че во.

„Уз бу дљи ви гра до ви” пред ста вља ју ра до -

ве ве ли ког фор ма та, ра ђе не тех ни ком уља -

них бо ја на плат ну. Вук ве о ма де таљ но

сли ка па но ра ме гра до ва, ис ти чу ћи све

објек те ко ји тај град чи не је дин стве ним и

пре по зна тљи вим. Све обухват ним на чи ном

сли ка ња, сме шта њем ши ро ких, па но рам -

ских ка дро ва у жи жу по сма тра че вог по гле -

да и ин те ре со ва ња, умет ник жели да

при бли жи сво ју ли ков ну пору ку ис пу ње ну

ко ло ри том ко ји не до ста је сва ко дне ви ци; да

исто вре ме но ин фор ми ше и за ин три ги ра по -

сма тра ча о гра ду на сли ци, као и о гра ду у

ствар но сти; да бо ја ма за бе ле жи дух и тем -

пе ра мент гра до ва, да оста ви кул ту ро ло шко-

исто риј ски до ку мент и ли ков ни скен свих

зна чај них ме ста из аспек та са да шњо сти и

про шло сти. Ра до ви ове се ри је стил ски мо гу

би ти де фи ни са ни као ме ша ви на над ре а ли -

за ма, на ив не и пси хо де лич не умет но сти. У

њи ма се при ме ћу ју ути ца ји из де тињ ства:

сли ков ни це, ле го коц ке, ви део-игре, али и

ути ца ји де ла ста рих мај сто ра сли кар ства,

по пут Бо ша и Број ге ла.
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Ин тер на ци о нал ни фе сти вал
ма лих там бу ра шких са ста ва
„Стар че вач ка там бу ри ца” при -
ре ђен је де вет на е сти пут у су -
бо ту, 26. ок то бра, у пре пу ној
ве ли кој са ли До ма кул ту ре.
Том при ли ком су, по ред до -
ма ћих ор ке ста ра, на сту пи ли
и го сти из три стра не зе мље –
Цр не Го ре, Ре пу бли ке Срп ске
и Хр ват ске.

До че ка ни бур ним апла у зи -
ма, уче сни ци су у пет на е стак
ми ну та при ка за ли сво је уме -
ће, што је све вре ме па жљи во
пра тио жи ри, ко јем је још је -
дан пут пред се да вао му зич ки
пе да гог Пе тар Па влов. Док су
осве до че ни струч ња ци ве ћа -
ли, пу бли ку је ани ми рао стар -
че вач ки са став „Нео лит”, са -
чи њен од мла дих та ле на та,

ко је већ го ди на ма пред во ди
ис ку сни при маш Жељ ко Ра -
до чај.

Они су на по слет ку, пре ма
од лу ци жи ри ја, за у зе ли тре ће
ме сто, дру ги је био хр ват ски
„Ба то рек”, ре до ван гост стар -
че вач ке ма ни фе ста ци је, а пр -
во ме сто су ве ре но је осво јио
фан та стич ни но во сад ски
„Опус”. Овог пу та се и пу бли -
ка у пот пу но сти сло жи ла с
том од лу ком, па је по ме ну -
тим там бу ра ши ма по кло ни ла
убе дљи во нај ви ше гла со ва.

СЕЛО

Про из во ђа чи има ли
уве ћа не тро шко ве
због ки ше и су ше

До бра по се та на
„Дани ма по вр та ра”

Mанифестација ко ју су че тр на -
е сти пут при ре ди ли по вр та ри
из Гло го ња одр жа на је у не дељу,
27. ок то бра, на та мо шњој пи ја -
ци и обли жњем пла тоу ис пред
Цр кве Све тог Пе тра и Па вла.

Као и до сад, про из во ђа чи су
по про мо тив ним це на ма ну ди -
ли по вр ће, удру же ња же на из
око ли не из ло жи ла су ру ко тво -
ри не и ђа ко ни је, а би ло је и
ра зних дру гих „за ни ма ци ја” –
од слат ки ша до „шпе ци ја” из
ко тли ћа. Ни су из о ста ли ни чу -
ве ни свад бар ски ку пус, као ни
сар ма ко ју су при пре ма ле вред -
не „Гло гоњ ке”.

И ова „Гло гоњ ска је сен” про -
ти ца ла је по уста ље ном ре жи -
му: ују тро је стар то ва ла про -
дај на из ло жба, на ко ју се ни су
ода зва ли нај ве ћи про из во ђа чи
из ме ста, али то ни је ума њи ло
ути сак да по се та ни кад ни је
би ла ве ћа. На то су ве ро ват но
ути ца ли по ја ча ни мар ке тин -
шки при ступ ор га ни за то ра, за -
тим це на ку пу са од 20 ди на ра
по ки ло гра му, као и на сту пи
фол кло ра ша из сек ци ја До ма
кул ту ре и дру шта ва „Ве се ли ја”
и „Је дин ство”, док су уче ни ци
Основ не шко ле „4. ок то бар” из -
ве ли при го дан ре ци тал.

По но во је ор га ни зо ва но так -
ми че ње за нај ве ћу гла ви цу ку -
пу са, на ко је се ода зва ло три -
де се так про из во ђа ча. По бе ди -
ла је она ко ју је про из вео Го -
ран Спа сић, те жи не 6.250 гра -
ма; дру ги је био Ма ри нел Му -
цуљ (5.750 гра ма), а тре ћи Бо -
ра Спа сић (4.700).

За шти та у што ра ни јој фа зи

А ка да је реч о од ла зе ћој по вр -
тар ској се зо ни, сви се сла жу да
је би ла нај те жа у по след њих
не ко ли ко го ди на. Ре ци мо, је -
дан од ис ку сни јих, Дра ги Ла -
за рев ски, ис ти че да је му је нај -
ви ше про бле ма за да ла ак ту ел -
на је се ња су ша.

– Не ке ко ле ге чак још увек
за ли ва ју ку пус. Ме ни је то га до -
ста, јер су тро шко ви ио на ко ве -
ли ки – го ри во кон стант но по -
ску пљу је, као и рад на сна га.
Ипак, ко се за ла гао, тај је на -
пра вио не ки ре зул тат. Ту мислим

на за шти ту ку пу са од ште то чи -
на. Ко ри стио сам про ве ре не пре -
па ра те с ка рен ца ма до 20 да на,
по след њи кра јем ју ла. При но си
су ипак ло ши ји, а ја оче ку јем
до три и по ва го на, уме сто про -
шло го ди шњих пет. Про да ја је
нај те жа; ро бу но си мо на раз не
стра не од Зе ле не пи ја це до Бе о -
гра да – ис ти че Ла за ревски.

Ми лан Ја ћи мов ски ка же да
је ове го ди не ку пус за са дио на
по вр ши ни од јед ног хек та ра, а
да оче ку је око че ти ри ва го на.

– По ред ме не, у про из вод њи
уче ству ју и дру ги чла но ви по -
ро ди це: ћер ка, зет, сна ја, уну -
ци, а син је глав ни што се ти че
про да је. Та ко ре ша ва мо про -
блем рад не сна ге ко ја се те шко
на ла зи, па и за 250 ди на ра по
са ту. Нај ви ше рад ни ка до ла зи
нам из Сеф ке ри на, а с дру ге
стра не има Гло го ња ца ко ји тра -
же па ре у за јам, али не ће да ра -
де – на во ди Ја ћи мов ски.

По ме ну ти по бед ник Го ран
Спа сић и ње го ва су пру га Ве -
сна ка жу да ку пус са де на око
по ла лан ца, док дру го по вр ће
га је у пла сте ни ци ма. Сла жу се
да је ово те шка го ди на.

– Рад и це на су исти, а тро -
шко ви ра сту. Не ком је ра ни је
сти гао ку пус, као на ма пре ме -
сец да на, али ни ко не ће да га
ки се ли на 30 сте пе ни. То пло
вре ме до при не ло је да гла ви це
бу ду круп ни је, прем да су увек
тра же ни је сит ни је. За шти ту нај -
ви ше при ме њу је мо у ра ној фа -
зи, а на сто ји мо да што ма ње
пр ска мо, као и да та да ко ри -
сти мо ква ли тет ни је отро ве –
ка же Спа сић.

До го ди не два да на
За јед нич ко за све прет ход не
уче сни ке „Гло гоњ ске је се ни” је
да све срд но по др жа ва ју ан га -
жо ва ње пред сед ни ка Удру же -
ња по вр та ра Гло гоњ Да на и ла
Вуч ков ског. И он је за до во љан
„Да ни ма по вр та ра”, а сма тра и
да је до бра по се та ре зул тат по -
ја ча не ин тер нет пре зен та ци је,
што ће се на ста ви ти.

– По ред то га, сле де ћу, ју би -
лар ну ма ни фе ста ци ју про ду жи -
ће мо на два да на ви кен да. При -
ре ди ће мо и озбиљ ни ја так ми -
че ња, као на при мер у ку ва њу
ку пу са, јер при пре ма тра је нај -
ма ње шест са ти. Што се про да је
ти че, тру ди мо се да по вољ ни -
јим це на ма при ву че мо љу де, бу -
ду ћи да ку пус мо гу да ку пе и
дру где, јер нам је циљ и да про -
мо ви ше мо по вр тар ску про из -
вод њу, тра ди ци ју и са мо ме сто.
Бу ду ћи да има мо но ве чла но ве,
ко ји су се, за јед но с по сто је ћим,
укљу чи ли у при пре ме овог дога -
ђа ја, ор га ни за ци ја је би ла знатно
лак ша не го прет ход них годи на
– ка же пред сед ник удру же ња.

Он се сла же с ко ле га ма да је,
на су прот то ме, про из вод ња све
те жа. То је по сле ди ца из у зет но

хлад ног про ле ћа с мно го ки ше,
па је је дан део кул ту ра за о стајао
и про па дао, што је оте жа ло и
спре ма ње зе мље за је се ње усе ве
и но ва ка шње ња. Са мим тим ни
при но си ни су за до во ља ва јући.

– Све је ву кло јед но дру го.
На кон тих па да ви на ушли смо
у ду го трај ни су шни пе ри од с
ви со ким тем пе ра ту ра ма, ко ји
су пра ти ли ма њи уда ри ве тра.
Озбиљ ни ја ки ша ни је па ла ви -
ше од че ти ри ме се ца, што до -
дат но по гор ша ва си ту а ци ју. Ка -
да је реч о це на ма, је су ма ло
ви ше, иа ко ни шта спек та ку лар -
но. Раз ло ге за то тре ба тра жи ти
у мањ ку про из во да, што је по -
сле ди ца ових вре мен ских усло -
ва, као и у то ме што се љу ди ла -
га но по вла че из овог по сла, јер
је све те жи и те жи, а због од ли -
ва рад не сна ге, они ко ји оста ју
про на ла зе дру ге, лак ше и са да
ма ло пла ће ни је по сло ве. Сто га
љу ди ко ји ма је по вр тар ство би -
ло до дат ни из вор при хо да сма -
њу ју про из вод њу или из ла зе у
пот пу но сти, а то опет отва ра
про стор за не ке дру ге. С дру ге
стра не, про мет на зе ле ним пи -
ја ца ма по ла ко опа да и тр го ви -
на с на куп ци ма за ми ре. Све ви -
ше се сво ди на ди рект ну про -
да ју, што мар ке ти ма, што пре -
ра ђи ва чи ма. Из то га про из ла зи
да је на ша бу дућ ност у пре ра ди
про из во да или по лу про и зво да
ко ји ће би ти цер ти фи ко ва ни и
под ра зу ме ва ти од ре ђе не стан -
дар де ква ли те та и хи ги је не. Та -
ко би смо јед но став ни је мо гли
да про да је мо ро бу мар ке ти ма,
па и да је из во зи мо – на ја вљу је
Вуч ков ски.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕД СТА ВЉА МО УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА – „ЕТ НО КУ ТАК” КА ЧА РЕ ВО (3)

У фо ку су чу ва ње тра ди ци је и ху ма ност
Ме ђу на род ни дан же на на се -
лу обе ле жа ва се од пре је да на -
ест го ди на сва ког 15. ок то бра.
Ота да се и у на шој зе мљи одр -
жа ва ју раз не при го де, с основ -
ним ци љем да се на зна че уло -
га и до при нос при пад ни ца не -
жни јег по ла пре вас ход но у уна -
пре ђе њу по љо при вред ног и ру -
рал ног раз во ја.

У том по гле ду нај ве ћи до -
при нос, без сум ње, да ју удру -
же ња же на, ко ја функ ци о ни -
шу у свих де вет на се ље них ме -
ста, па ће, по во дом на ве де ног
пра зни ка, сва ко од њих би ти
пред ста вље но у на ред ним бро -
је ви ма „Пан чев ца”.

Удру же ње же на „Ет но ку так”
осно ва но је 2015. го ди не у Ка -
ча ре ву, а ње го ва пот пред сед -
ни ца Еми на Ра дев ска ка же да
им је глав на иде ја би ла очу ва -
ње кул ту ре и тра ди ци је.

– Од по чет ка се број на ших
чла ни ца кре ће око два де сет
пет. Ве о ма смо ком пакт не и
ни јед на пре ви ше не ис ка че, иа -
ко је фор мал но на че лу Зо ра
Чу брић, ко ја је на сле ди ла Ма -
ри ју Је вић. На ша нај ста ри ја
чла ни ца, тет ка Јул ка, ве о ма је
ак тив на и са сво је 82 го ди не,
док нај мла ђа има 45 го ди на,

па нам је јед на од глав них на -
ме ра да укљу чи мо и дру ге мла -
де су гра ђан ке. То чи ни мо и по -
мо ћу про је ка та, као што је „Тка -
ње, но во зна ње”, ко ји је фи -
нан си рао Град Пан че во, чи ји
је циљ уче ње ра да на раз бо ју.
Са ра ђу је мо и са шко лом, ка ко

би смо у на ше ак тив но сти укљу -
чи ли што ви ше де це и упо зна -
ли их са ста рим за на ти ма. С
дру ге стра не, за ста ри је смо ор -
га ни зо ва ле „Бло гер ке на се лу”
због по тре бе да пу тем ин тер -
не та пре зен ту је мо на ше про -
из во де. Мно ге чла ни це, раз ли -
чи тих ста ро сних до ба, од лично

су са вла да ле рад на ком пју те -
ру, па са да, ре ци мо, Да ни је ла
Цве та но вић има стра ни цу на
ко јој про мо ви ше свој уни кат -
ни на кит, Ми ца Ман дић – руч -
но ши ве не тор бе, а ја – до ма ће
штру дле. Су шти на је да кроз
удру же ње што ви ше чла ни ца

поч не да сти че про фит, јер за -
сад, ка да про да је мо ру ко тво -
ри не, за ра да је сим бо лич на –
ис ти че пот пред сед ни ца.

„Ет но ку так” је пре по зна тљив
по из ра ди ста рин ских ко ла ча,
штру дли, гран цли, ва ни ли ца и
дру гог пе ци ва, али све ви ше и
по ху ма ни тар ном де ла њу.

– Уче ство ва ли смо у ак ци ји
„Чеп за хен ди кеп”, ка ко би ли -
ца са ин ва ли ди те том, по пут на -
шег Алек се Ко лар ца, до би ла
нео п ход на ор то пед ска по ма га -
ла или ко ли ца. Мно ги су се
укљу чи ли и на пу ни ли смо чи -
тав ком би. Тре ба ре ћи да у ма ју
пра ви мо „Ет но-да н”, ка да оку -
пља мо два де се так удру же ња, а
ак тив ни смо и на „Сла ни ни ја -
ди”. Са ра ђу је мо и с До мом кул -
ту ре, Гра дом и на рав но Ме сном
за јед ни цом, ко ја нам усту па про -
сто ри је. На дам се да ће мо уско -
ро до би ти и не ке на трај но ко -
ри шће ње, ко је би смо уре ди ли у
свом сти лу. Ода зи ва мо се на
раз не ма ни фе ста ци је у окру же -
њу, а нај бо ље се дру жи мо са
удру же њи ма из Пан че ва и Ко -
ва чи це. Са ме се фи нан си ра мо,
па смо ус кра ће не за да ља пу то -
ва ња; нај да ље смо сти гле до Но -
вог Са да и Зре ња ни на. Што се
оста лог ти че, има ле смо и ли -
ков ну ко ло ни ју на ко јој је уче -
ство ва ло пет на ест сли ка ра с ра -
зних стра на, ме ђу ко ји ма и мо -
ја ма лен кост. Бу ду ћи да пи шем
пе сме, при ре ди ла сам и не ке
по ет ске ве че ри, у че му су ме
зду шно по др жа ле и дру га ри це
из удру же ња – на во ди ова ан га -
жо ва на Ка ча рев ка.

„ГЛО ГОЊ СКА ЈЕ СЕН” ОДР ЖА НА ЧЕ ТР НА Е СТИ ПУТ

ТЕ ШКА ГО ДИ НА ЗА КУ ПУС

Поврће ишло по промо ценама

И домаћи „Неолит” задовољио

ДЕ ВЕТ НА Е СТА „СТАР ЧЕ ВАЧ КА ТАМ БУ РИ ЦА”

Убе дљи ви „Опус”

Ба нат ски Бре сто вац: До кра -
ја не де ље би ће за вр ше на ре -
кон струк ци ја де ла фа са де До -
ма кул ту ре, а у то ку је и по -
прав ка кро ва на де лу ко ји про -
ки шња ва, из над бал ко на.
Уско ро по чи ње из град ња огра -
да на фуд бал ском игра ли шту.

Ба нат ско Но во Се ло: Ху ма -
ни тар на из ло жба ра до ва но -
во се љан ских ли ков них умет -
ни ка отво ре на је у пе так, 25.
ок то бра, у До му кул ту ре, а тра -
ја ће све до 1. но вем бра и сав

при ход би ће ис ко ри шћен за
ле че ње ма ле Пе тре. Oпш та
бол ни ца Пан че во, у са рад њи
с Ме сном за јед ни цом и До -
мом кул ту ре, у сре ду, 30. ок -
то бра, одр жа ла је пре да ва ње
на те му „Пре вен ци ја и ра но
от кри ва ње кар ци но ма дој ке”
у До му кул ту ре. Удру же ње же -
на уче ство ва ће у не де љу, 3.
но вем бра, у про сла ви 70. ро -
ђен да на ре дак ци је на ру мун -
ском је зи ку Ра дио Но вог Сада.

До ло во: Чла ни це Удру же ња
же на „До лов ке” уче ство ва ле су
у су бо ту, 26. ок то бра, на ма -
ни фе ста ци ји у Вла ди ми ров цу
под на зи вом „Ду ња и је се њи
пло до ви”. Му зич ки „Паб квиз”
при ре ђен је у пе так, 25. ок то -
бра, а као нај бо љи по зна ва лац
му зи ке и фил ма по ка за ла се
еки па „Па о ри и па о ри це”.

Гло гоњ: При вред но-ту ри стич -
ка ма ни фе ста ци ја „Да ни по -
вр та ра – гло гоњ ска је сен” одр -
жа на је у не де љу, 27. ок то -
бра, на се о ској пи ја ци, а у из -
бо ру за нај те жу гла ви цу ку -
пу са по бе ди ла је она ко ју је
про из вео Го ран Спа сић. Пре -
да ва ње за по љо при вред ни ке
под на зи вом „Без бед ност во -
за ча трак то ра у са о бра ћа ју”
би ће одр жа но у че твр так, 31.
ок то бра, од 20 са ти, у До му
кул ту ре, на кон че га ће

управља чи ма по ме ну тих во -
зи ла би ти уру че не та бле и ре -
ги стра ци о на све тла.

Ива но во: Три де сет осма омла -
дин ска из ло жба фо то гра фи је
Ср би је отво ре на је у су бо ту,
26. ок то бра, у До му кул ту ре,
на кон че га је из ве де на пред -
ста ва „И по сле ме не – ја!”.
За вр ше ни су ра до ви на уре -
ђе њу кро ва би о скоп ске са ле у
по ме ну тој уста но ви. Ме сна
за јед ни ца по ста ви ла је два
деч ја игра ли шта на углу ули -
ца До же Ђер ђа и 7. ју ла, као
и Гро бљан ске и 27. но вем бра.

Ја бу ка: Про јек ци је фил ма „Вој -
на ака де ми ја 5” одр жа не су у
пе так, 25. ок то бра, од 18 и
20.30, у До му кул ту ре. Oпш та
бол ни ца Пан че во при ре ди ла
је, у са рад њи с Ме сном за једни -
цом и За во дом за јав но здравље,
пре да ва ње на те му „Пре вен ци -
ја и ра но от кри ва ње кар ци но -
ма дој ке” у уто рак, 29. ок то -
бра, у До му кул ту ре, а преда -
вач је би ла др Љи ља на Ла зић.

Ка ча ре во: Пред сед ни ца Удру -
же ња же на „Ет но ку так” Зо ра
Чу брић одр жа ла је у че твр так,
24. ок то бра, на Сај му књи га,
пре да ва ње под на зи вом „Бло -
гер ке на се лу”. Удру же ње Ма -
ке до на ца „Вар дар Ка ча ре во”
при пре ма ве че евер грин му -
зи ке под на зи вом „Не ке песме
и не ки љу ди ни кад не ста ре”.

Омо љи ца: Бан ка По штан ска
ште ди о ни ца отво ре на је у пе -
так, 25. ок то бра, у Ули ци Жи -
во ји на Ми ши ћа. За вр ше но је
по ста вља ње гре ба ног ас фал та
на атар ском пу ту Ба ва ни штан -
ски алеј у ор га ни за ци ји Месне
за јед ни це и Гра да Пан че ва.

Стар че во: Де вет на е сти ме ђу -
на род ни фе сти вал ма лих там -
бу ра шких са ста ва „Стар че вач -
ка там бу ри ца” упри ли чен је
у су бо ту, 26. ок то бра, у ве ли -
кој са ли До ма кул ту ре, а пре -
ма од лу ка ма и жи ри ја и
публи ке, по бе дио је но во сад -
ски са став „Опус”. Од ред из -
ви ђа ча „На дел” уче ство вао је
то ком про те клог ви кен да на
ви ше бо ју у Идво ру.

Месне актуелности 

Док неки Сефкеринци
зарађују знојећи се у
пољу, неки Глогоњци
радије зајме паре.



ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

МАШИНЕ
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„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

УГАЉ
Ковинска коцка

6.850

Сушени вреоци

12.700

и остале врсте угља

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

до 180 дана

063/832-29-79
069/716-463

(6
/2

8
3

1
5

4
)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
064/158-44-10, 063/101-11-47

(2
8

2
2

7
4

)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ШЕВРОЛЕТ калос 1.2,

2006, нове гуме, очуван.

064/458-70-60. (284794)

ПРОДАЈЕМ форд ка у из-

ванредном стању и врло

повољно. 063/747-95-94.

(284806)

ПРОДАЈЕМ мазду 323,

1994, троје врата за дело-

ве мотор ради. 064/167-

67-21. (284321)

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, црни,

тек регистрован, клима,

власник. 064/142-55-93.

(284933)

ДЕЛОВИ, југо, суза, кец,

мотори, петостепени ме-

њачи, остало. 064/856-60-

65. (284933)

ПРОДАЈЕМ фијат стило

1.9 ЈТД, хитно. 060/533-

35-75. (284951)

ДЕЛОВИ за шевролет спа-

рк, 900, 2007. 064/587-50-

24. (284896)

ФИЈАТ пунто 1.9 дизел,

2002. одличан, регистро-

ван. 061/200-73-09.

(284937)

ДАЕВУ такума, астрин мо-

тор 2001, метан, хитно,

600 евра. 065/614-74-40.

(284959)

ПРОДАЈЕМ опел астру ка-

раван, 2007. годиште, 1.6,

бензин. 060/525-41-07.

(284928)

ПРОДАЈЕМ опел астру,

2001. годиште, власник.

Тел. 063/801-49-32.

(284869)

ПЕЖО 2007, 1.4, 2007, пе-

тора врата, фул опрема.

064/130-36-02. (284896)

ПУНТО класик, 1.2, 2012,

петора врата, атестиран

плин. 064/130-36-02.

(284896)

ПУНТО 1, 60, 98, троје

врата, атестиран плин, ис-

текла регистрација.

064/587-50-24. (284896)

ДОБЛО теретни, макси,

1.4, 2007, атестиран плин.

064/587-50-24. (284896)

ОТКУП возила, алата, гво-

жђа, остало, продаја дело-

ва, долазим на адресу.

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

59-15. (282839/р)

КУПУЈЕМ аута од 70 до

2.000 евра. 063/165-83-75.

(274988)

КУПУЈЕМ фијат пунто од

2009. до 2012, од власни-

ка. 062/170-13-19.

(284862)

ПРОДАЈЕМ култиватор ку-

бота Т 350. Тел. 064/1167-

67-21. (284831)

ГАРАЖУ у центру, прода-

јем или издајем, Браће Јо-

вановић 24. 064/190-34-

49. (284908)

КУПУЈЕМ возила у било

ком стању од 70 до 1.300

евра. 062/193-36-05.

(284988)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

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

991. (282839/р)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ лимену га-

ражу на Стрелишту, на ду-

жи период. 063/325-877.

(284783)

КАНДИ машина за суше-

ње, кондензациона, полов-

на или за делове. 065/567-

88-83. (284909)

КАЗАН за печење ракије

издајем. Дуле, 064/163-

58-85. (284356)

ПРОДАЈЕМ машину за

производњу папирних џа-

кова. Тел. 064/424-95-10.

(284117)

КАВЕЗИ за коке носиље,

товне пилиће, черупаљку,

шурач, левке. 063/360-

165. (284505)

РАСПРОДАЈА кока носи-

ља, у пуној носивости, по

цени од 200 динара комад

са фарме „Дабић” у Пан-

чеву.  Упис вршимо за 3.

новембар 2019. 013/377-

901. (284493)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2 кв,

80 евра. 060/330-10-44.

(284918)

СТАРА грађа, шпорет на

дрва, бојлер 10 литара,

перомат. 061/644-62-07.

(284586/р0)

ПРОДАЈЕМ фрижидер

комбинацију, замрзивач,

веш-машину, може неис-

правно уз доплату.

064/129-73-60. (284939)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-

ци, свиње. Могућност кла-

ња и печења. 060/037-11-

96. (284488)

ПРОДАЈЕМ апарат за ко-

кице, тремилицу, метал,

цеви, бушилицу- батерије.

068/401-59-77. (284843)

ПРОДАЈЕМ половне шпо-

рете на дрва – два комада

и пећ ТА, 3.5 кв. 060/339-

23-66. (284940)

МАГНУЛИЦЕ полутке 220,

јарада 250, шиљеже бело.

062/167-16-81. (284941)

ПРОДАЈЕМ трпезаријске

столице, хоклице, фотеље.

013/258-04-67. (284957)

ПРОДАЈЕМ клизни пла-

кар, повољно, као нов.

063/823-34-93. (284968)

ПРОДАЈЕМ молерски сто

за тапет - нов, веш-маши-

на, фрижидер, шпорет

електрични. 064/290-46-

44. (284837/594/р)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећжи, 2, 3, 4, 6 кв, до-

става, монтажа. 061/198-

81-42. (284954)

ФОТЕЉА мојца, самачки

кревет, сто, столице, угао-

на гарнитура, сточићи.

063/861-82-66. (284929)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

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
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински коцка

• Ковински орах

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(8
/2

7
5

9
7

8
)

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ судоперу,

остале кухињске елементе,

судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (284965)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи,д остава, монта-

жа, гаранција, вршимо по-

правке. 064/588-95-48.

(284966)

НА ПРОДАЈУ топола и вр-

ба, камена коцка, калдр-

ма, ивичњаци. 063/423-

466. (284973)

ПРОДАЈЕМО хитно усиси-

вач кирби, тип sen tria,

nov, неупотребљаван.

063/537-003. (284985)

ПОЛОВАН замрузивач од

400 литара, плинска пећ

за кување, грејање.

013/601-281. (285003)

ПРОДАЈЕМ кревете и ду-

шеке. 064/143-52-98.

(284882)

ПРОДАЈЕМ округли сто,

кауч и двосед. 064/359-

55-44. (284888)

КАУЧ у одличном стању,

врло повољно, цена 4.000

динара. 064/992-91-61.

(284889)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, гаран-

ција. 063/705-18-18, 335-

930. (284861)

МЕСНАТА прасад на про-

дају, услуга, клања гратис.

060/444-55-03., (284871)

ПРОДАЈЕМ прасиће, те-

жина до 20 кг. Тел.

064/129-45-43. (284877)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

електрични шпорет, равна

плоча, ТВ филипс.

063/158-27-50. (285011)

ПРАСИЋИ, балирана дете-

лина на продају. Мића.

064/303-28-68. (285017)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ цер,

4.5 кв. Тел. 063/101-69-46.

(284795)

ПРОДАЈЕМ јефтино брач-

ни кревет, брачни кревет

са душеком 2 х 160. Тел.

013/320-920. (284764)

ПРОДАЈЕМ огревна дрва

багрем. 064/173-85-17.

(284770)

ПРОДАЈЕМ фотељу на

расклапање мојца 5.000,

ТВ LG 4.000, ТВ самсунг

4.000. Машина за шивење

кабинет багат – 4.000, сто-

лић дугуљасти 1.500.

063/821-02-89. (284774)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја, столице од 1.600,

столице од 4.500. 060/600-

14-52. (284792)

ПРОДАЈЕМ кауч Тахиро-

вић, регал, гарнитура

(тросед, двосед, фотеља,

као ново. 061/293-73-01,

069/577-65-36. (284856)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

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

11-47. (284666)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

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

11-47. (284763)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче, шпорете, вршим

поправке истих. 060/521-

93-40. (284767)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

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

14-77. (284827)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, олово, акуму-

латоре, веш-машине, за-

мрзиваче, телевизоре,

шпоете. 061/206-26-24.

(285001)

КУПУЈЕМ ТА пећи и ре-

монтујем ваше пећи.

063/705-18-18, 335-930.

(284861)

КУПУЈЕМ перје, старински

намештај, слике, сатове,

сифон флаше, стари но-

вац, старе играчке и дру-

го. 063/705-18-18, 335-

930. (284861)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-

правне и неисправне, ста-

ро перје. 060/135-00-84.

(284954)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, олово, алумини-

јум, каблове, веш-машине,

замрзиваче, долазимо.

061/321-77-93. (285001)

КУПУЈЕМО секундарну си-

ровину, гвожђе, шпорете,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, све остало.

061/322-04-94. (285001)

ПЛАЦ на продају, 28 ари,

18.000. 064/256-61-64

(СМС)

КУЋА, 49 квм, колонија

Стрелиште, плац 2.5, усе-

љива одмах. 063/852-77-

72. (283758)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

у Иванову. Тел. 062/415-

359, 064/828-36-26.

(283955)

КУЋУ продајем са 7 ари

плаца, гаража, помоћни

објекти, сво покућство, це-

на договор. 064/510-67-

81. (284115)

ПЛАЦ, Миса са темељом,

папири, Баваништански

пут, 28 ари, струја. „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(284920)

ПРОДАЈЕМ укњижену не-

покретност – башта, Ново-

сељански пут, прво српско

поље. 064/128-22-06.

(284171)

ПРОДАЈЕМ кућу, Качаре-

во, 55 квм, одмах усељива,

старија, добро очувана,

мало баште, добро место,

папири чисти, продаје ста-

рија особа, паре су ми по-

требне за дом. Хитно. Ви-

ше информација на

061/239-09-87. (284277)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

викендица, 10 ари,с труја,

вода, 18.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(284953)

ПРОДАЈЕМ кућу Иланџа,

125 квм, 27 плаца, 18.500

евра.  065/342-23-91.

(284658)

БЛИЗУ центра кућа са две

стамбене јединице, цена

договор. „Лајф”, 061/662-

91-48. (284922)

ПОЧЕТАК Тополе, сређе-

на кукћа на 5 ари, 29.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(284922)

КУЋА, Миса, ПР + ПК,

прелапа, ЕГ, гаража, по-

моћна. „Милка М”,

063/744-28-66. (284920)

КУЋА, Ново Село, ПР +

ПК, прелепа, сређена, ЕГ.

„Милка М”, 063/744-28-

66. (284920)

ХЕКТАР земље, поред ас-

фалта, северна зона, ин-

фраструктура комплетна,

16.000. 069/113-96-04.

(284887)

БРЕСТОВАЦ, нова, укњи-

жена, 16.500. „Милка М”,

063/744-28-66. (284920)

ПЕСАК, викендица, фул,

15.000; кућа ПР + ПК,

35.000. „Милка М”,

063/744-28-66. (284920)

ПРОДАЈЕМ грађевинске

плацеве на новој Миси.

061/200-73-09. (284937)

СТАРЧЕВА, кућа са лока-

лом, 15 ари. (338), „Јанко-

вић”, 348-025. (284947)

КУЋА, нова , Војловица,

180 квм, укњижена,

48.000 евра. 063/784-71-

34, 063/771-75-96.

(284964)

КУЋА на Тесли, 60 квм +

15 квм, 1.8 ари плац,

33.000. „Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15.

(284971)

ПРОДАЈЕМ легализовану

кућу на Кудељарсцу, 9 ари

плаца. 064/040-82-72.

(284002)

ОМОЉИЦА, новија кућа,

100 квм, 5,5 ари, 28.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (284980)

ЦЕНТАР, дворишна кућа,

89 квм, хитно, 38.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (284980)

КУЋА, 30 квм + 30 квм,

Маргита. 064/248-90-16.

(284981)

НОВА МИСА, 180 квм, га-

ража, ЕГ, 2 ара, 60.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30.  (284946)

НА ПРОДАЈУ двоспратна

кућа, 250 квм, Качарево,

одлична локација.

063/401-052. (283657)

СТАРА МИСА, кућа 80

квм, 3,3 ара, 16.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30.  (284946)

УРОША ПРЕДИЋА, кућа

за рушење, 7,61 ар,

66.000.  (398), „Кров”,

060/683-10-64. (284901)

ПРОДАЈЕМ плац са ста-

ром зградом у Панчеву.

013/401-607. (284891)

КУЋА, старија, 5 ари, ам-

буланта Горњи град, само

63.000. 069/113-96-04.

(284887)

ЛЕГАЛИЗОВАНА викенди-

ца, 25 квм, Баваништански

пут, вода, струја. 013/313-

583, 064/035-73-62.

(284859)

МИСА, 122 квм, две једи-

нице, 7 ари, 38.000. (324),

315-703, 064/223-99-20.

(284863)

НА ПРОДАЈУ плац на Ка-

раули. Тел. 062/198-13-88.

(284872)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,

на 11 ари, усељива.

064/172-86-12. (284876)

СПРАТНА кућа, 150 квм,

плац 8.5 ари, 50.000. Ку-

дељарац. 060/040-96-51.

(284897)

ВОЈЛОВИЦА, 74  + 83

квм, 5 ари, 35.000. (49),

„Мустанг ”, 062/226-901.

(284902)

МИСА, 83 квм + 50 квм, 4

ара, 32.000. (49), „Му-

станг ”, 062/226-901.

(284902)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стамбене јединице, 8 ари

плаца, Горњи град.

063/829-89-48. (284905)

ПРОДАЈЕМ кућу, Војлови-

ца, 70 квм, 6.5 ари плаца,

укњижена, струја, вода,

канализација, 17.000 евра,

договор. 066/341-920.

(285015

ПРОДАЈЕМ обновљену ку-

ћу, топола, плац 7 ари и

20 квм. 064/134-97-60.

(285016)

КУЋА 100 квм, 4 ара,

29.000 евра, реновирана,

усељива, 1/1, договор. Ко-

зарачка 10-б. Тел.

062/830-29-01. (285018)

ПЛАЦ 6.5 ари, три куће

посебне са посебним ула-

зима, 100 квм + 70 + 60

квм. Цена 53.000 евра.

Тел. 062/830-29-01.

(285018)

КУЋА, монтажна, нова, 70

квм, 2.5 ара, 17.000 евра,

Козарачка 10-ц. Тел.

062/830-29-01. (285018)

КУЋА, посебан део, улаз и

двориште, 70 квм, 13.000

евра. Тел. 062/830-29-01.

(285018)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољи-

ца. 013/618-625, може за-

мена за гарсоњеру 28 ква-

драта. (284759/60)

ПРОДАЈЕМ викендицу ко-

ја поседује употребну до-

зволу, налази се на плацу

од 29 ари, плац је на гра-

ђевинском земљишту. 370-

156, 064/005-70-26.

(2847689

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,

са кућом, Новосељански

пут 131. 064/276-08-08.

(284773)

НОВА кућа, центар, 194

квм, луксузно опремљен,

власник, договор.

063/232-757. (284843)

БРЕСТОВАЦ „Јабуков

цвет”, Дунав, продјемо 6

ари – са комфорном ку-

ћом 60 квм, засебном ко-

фмроном гарсоњером 20,

остава 30 квм, тремовима

50 квм, све 1/1, цена само

25.000. 064/380-56-54.

(284787)

ПРОДАЈЕМ земљу у До-

плову, Ливадице. 319-754,

061/153-34-61. (284810)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,

Банатско Ново Село, цен-

тар, повољно. 060/615-10-

24. (284822)

КУЋА 120 квм, два стана,

5,5 ари, Цара Душана.

064/075-23-67. (284833)

КУЋА, 140 квм, центар,

Иланџа, 17 ари, замена

доплаћујем.  064/075-23-

67. (284833)

КУЋА на продају у Стар-

чеву. Тел. 063/219-388.

(284842)
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СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

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.

ПРОДАЈЕМ кућу у Дубов-

цу, може замена за мањи

стан. 063/734-82-31.

(284850)

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-

веститоре. Агенција „Те-

сла некретнине”, 064/668-

89-15. (284971)

КУПУЈЕМ кућу или грађе-

винско земљиште у центру

Панчева. Звати, 063/187-

66-07. (284440)

КУПУЈЕМ мању кућу до

15.000 евра. Тел. 064/475-

75-17. (284782)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, једноипособан, плац

код Бање, 7,6 ари.

064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан до улице, Жарка Зре-

њанина, власник. 061/382-

88-88. (284625)

СТРЕЛИШТЕ, 38 квм, јед-

нособан, I, тераса, 24.000.

(324), „Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (284863)

СТРЕЛИШТЕ, хитно, IV,

ЦГ, 84 квм + две терасе 12

квм, власник, усељив.

064/163-57-59. (284811)

МИСА, 133 квм, трособан,

гаража, двориште, 45.000.

(324), „Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (284863)

ТЕСЛА, 40 квм, једноипо-

собан, дворишни, ЕГ,

18.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(284863)

ПРОДАЈЕМ двособан стан

код Спортског центра,

празан, одмах усељив.

064/348-01-57. (284866)

ТРОСОБАН, изузетно ре-

новиран, 58 квм, Пепеља-

ре. „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (284875)

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Котеж

1, пети спрат, без лифта,

тераса. „Дива некретни-

не”, 064/246-05-71.

(284875)

ТОПОЛА, приземни тросо-

бан, 80 квм, двориште,

22.000. (49), „Мустанг ”,

062/226-901. (284902)

МИСА, сређена етажа,

104 квм, I, ЕГ, 38.000.

(49), „Мустанг ”, 062/226-

901. (284902)

ТЕСЛА, 50 квм, без улага-

ња, ВП, ЕГ, 38.500. (49),

„Мустанг ”, 062/226-901.

(284902)

КОТЕЖ 1, двособан, 58

квм, ЦГ, IV, 28.000. (49),

„Мустанг”, 069/226-66-58.

(284902)

ТЕСЛА, трособан, сређен,

усељив, власник. 013/331-

079. (284200)

МАРГИТА, новији део ку-

ће, 33 квм, ТА, 18.000.

(49), „Мустанг”, 069/226-

66-58. (284902)

КОТЕЖ 1, квалитетан дво-

собан, X,  57 квм, ЦГ,

40.000. (49), „Мустанг”,

069/226-66-58. (284902)

ДВОИПОСОБАН стан, 66

квм, строги центар, 58.000

евра. 064/171-22-70,

064/090-10-92. (284914)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,

две терасе, II, 35.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (284957)

КОТЕЖ 1, сређен двосо-

бан, ВП, тераса, 38.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (284957)

КОТЕЖ 2, стан 58 квм, без

посредника. 063/167-85-

18. (284789)

НОВА МИСА, нов лукс

трособан, 95 квм, I, ЕГ,

57.000. (300), „Ћурчић”,

063/803-10-52. (284839)

НОВА МИСА, нов лукс

трособан, 92 квм, ПР, са

двориштем. (300), „Ћур-

чић”, 063/803-10-52.

(284839)

КОТЕЖ 2, 70 квм, V, ЦГ,

двоипособан, 40.000.

(300), „Ћурчић”, 063/803-

10-52. (284839)

СОДАРА, војна зграда,

двоипособан, XII спрат,

усељив. 064/327-54-10.

(284847)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 27

квм, полунамештен, IV

спрат, поткровље.

063/818-75-44. (284853)

СТАН, 260 квм, М. Горког

10, I спрат, 160.000 евра.

Тел. 063/804-07-85.

(285018)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55

квм, III, ЦГ, 33.000, дого-

вор. (336), „Олимп”, 351-

061, 063/274-951.

(284934)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,

88 квм, двособан, I,

34.000. 063/744-28-66.

„Милка”. (284920)

КОТЕЖ, 58 + 100, доград-

ња, вреди, 34 квм, полусу-

терен. 063/744-28-66.

„Милка”. (284920)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан, једнособан, у ентру,

новије градње, укњижен.

066/318_235.(284932)

КОТЕЖ 2, двособан, VI,

40.000; Котеж 1, двосо-

бан, IV, ЦГ, 30.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(284922)

НОВО у Агеницји „Тесла

некретнине”, посебне по-

годности за продавце не-

кретнина. 064/668-89-15.

(284704) 

ЛАВА ТОЛСТОЈА, дуплекс,

троипособан, 80.000; Те-

сла, двоипособан, 48.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(284922)

НОВА МИСА, једнособан,

приземље, 15.000; двори-

шни код Стакларе, дого-

вор. „Лајф”, 061/662-91-

48. (284922)

ШИРИ ЦЕНТАР, новија

градња, четворособан, ду-

плекс, 91 квм, III, ЦГ,

70.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (284934)

ДВОИПОСОБАН стан, 71

квм, на продају, ЦГ, IX

спрат, сређен. 061/102-27-

46, 064/248-95-28.

(284924)

ЦЕНТАР, 96 квм, II, нов,

73.000; салонски, 136 квм,

90.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (284922)

КОТЕЖ 2, двособан преу-

ређен у двоипособан, V,

ЦГ, усељив, 40.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (284934)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан на Стрелишту 66 квм,

VII спрат, зграда са лиф-

том, леп поглед, близу

школе, обданишта и су-

пермаркет, централно гре-

јање, сигурносна врата,

ПВЦ прозори, подрумска

остава, повољно. Власник.

063/376-191, 063/376-189.

(285004)

КОТЕЖ 1, двособан, 57

квм, тераса, IV, без лифта,

30.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(284971) 

ТЕСЛА, двособан, V, сре-

ђен, 25.000, Маргита, I,

53. 063/744-28-66. „Мил-

ка”. (284920)

ТЕСЛА, Авив, једнособан,

35 квм, ЦГ, III, 30.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (284976)

СОДАРА, војне зграде, че-

творособан, реновиран, II,

ЦГ, 60.000. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30.

(284976)

КОТЕЖ 2, двоипособан, V,

71 квм, ЦГ, 42.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (284976)

НОВО у Агеницји „Тесла

некретнине”, посебне по-

годности за продавце не-

кретнина. 064/668-89-15.

(284971) 

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

38 квм, I, ЦГ, усељив,

24.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(284934)

ЦЕНТАР, стан до улице, 40

квм, погодно за локал,

хитно, 29.500. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(284980)

КОТЕЖ, 45 квм, мањи

двособан, леп, добра по-

зиција, 35.500. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(284980)

ЦЕНТАР, 48 квм, двосо-

бан, изузетан, кухиња,

ПВЦ, 36.500. (324), „Ме-

диа”, 315-703, 064/223-

99-20. (284863)

КОТЕЖ 1, 2.0, ЦГ, IV, до-

говор; дворишно, 34 квм,

10.000. (338), „Јанковић”,

348-025. (284947)

ДВОРИШНИ, усељив,

укњижен, једнособан,

13.000 евра. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(284953)

ТЕСЛА, 61 квм, VII спрат,

40.000.  (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(284971) 

СОДАРА, троипособан,

ЦГ, VI, лифт, поглед на ре-

ку. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (284953)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,

лифт, 35.500. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(284953)

КОТЕЖ 1, 78 квм, V, без

лифта, 35.000. (238), „Те-

сла некретнине”, 064/668-

89-15. (284971) 

ПРОДАЈЕМ стан у 7. јула,

хитна продаја. 061/322-

04-94, 061/206-26-24.

(285001)

КУПУЈЕМ станове за рено-

вирање, исплата одмах.

Агенција „Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15.

(284971)

КУПУЈЕМО двособан стан,

Котеж, Тесла, брза испла-

та. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (284946)

КУПУЈЕМ мањи стан до

10.000 на свим локација-

ма. 063/281-041. (284996)
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СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

ПОТРЕБАН посластичар.

062/404-144. (284878)

САЛОНУ у центру Панчева

потребни фризери. Плата

30.000. 065/555-54-44.

(284012)

ПОТРЕБНИ радници и

раднице за рад у месари.

063/470-009. (284461)

ПРИМАМО ново особље

за продају у пекари. Mail:

pe ka ra smi lja nic@mts.rs

064/217-48-56. (284632)

ПОТРЕБНА жена за клање

живине, са искуством.

064/365-65-56. (284706)

ПОТРЕБНИ радник за рад

у производњи дрвене ам-

балаже. Информације

„Рас”, д.о.о. Старчево.

Тел. 013/631-066, у време-

ну од 6 до 14 сати.

(284829)

ПОТРЕБНА конобарица,

Бифе „Бољи живот”,

065/521-47-96. (284864)

ПОТРЕБНА спремачица.

060/043-52-98. (284882)

СЕЗОНСКИ посао на

спортском објекту. Пред-

ност студенти и спортисти.

069/116-30-31. (284341)

ПОТРЕБАН мушко-женски

фризер и ученица.

064/503-68-75.

(284517/518)

РЕСТОРАНУ Royal у Авив

парку, потребан конобар,

конобарица. 063/216-788.

(284542)

ПОТРЕБАН возач са Ц ка-
тегоријом за развоз по Ср-
бији. 062/889-01-20
(СМС)

ПОТРЕБАН бурекџија.
062/404-144. (284878)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(284878)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-

њиној 8 код Шпица.

065/853-93-29. (284958)

ИЗДАЈЕМ локал 100 квм,

Војводе Путника 29.

063/278-250. (285012)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-

кал на Зеленој пијаци.

064/116-38-83. (284937)

ИЗДАЈЕМ два локала, мо-

гућност са пекарском

опремом. 064/482-65-53.

(283692)

ИЗДАЈЕМ опремљен салон

лепоте, центар, може и

празан. 063/734-82-31.

(284850)

ПРОДАЈЕМ посао у раду –

ћевабџиница, са комплет-

ним инвентаром. Тел.

061/807-62-99. (284918)

ЛОКАЛ, центар, Б. Јовано-

вић 12,5 квм, ве-це. (470),

„Дива некретнине”,

064/246-05-71. (284875)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса. Тел. 372-677.
(284976)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185/р)

ИЗДАЈЕМ локал код Тур-

ске главе, 40 квм, 180

евра. 064/668-89-15.

(284971)

ИЗДАЈЕМ двосоан наме-

штен стан, дворишни улаз

посебан. 064/187-20-13.

(284938)

ИЗДАЈЕМ Котеж 1, једно-

собан намештен, Цг.

063/804-12-72. (284947)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен

за два радника, центар,

повољно. 061/131-79-04.

(284955)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-

њу, купатило, станарки у

Иванову. 064/372-94-71.

(284961)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике. 062/321-270.

(284963)

ИЗДАЈЕМ комлетно наме-

штен двособан стан, 80

квм, грејање на струју.

062/321-270. (284963)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

озбиљној девојци. Услови

одлични. 013/355-537.

(284969)

ИЗДАЈЕМ двосоан потпу-

но намештен стан. Кара-

ђорђева. 064/994-13-16.

(284881)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

опремљен, 50 квм.

064/158-15-90. (284925)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан у кући, Стрели-

ште, код школе. 063/821-

61-83. (284926)

ИЗДАЈЕМ стан 45 квм,

стара Миса, близина БИГ

центра. 060/339-23-66.

(284940)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен дворишни стан,

код Болнице. 063/809-51-

72. (284782)

ИЗДАЈЕМ собу, намеште-

ну, самцу са употребом

кухиње и купатила.

064/090-11-28. (284805)

ИЗДАЈЕМ, Котеж 1, пра-

зан једносоан стан, 34

квм, ЦГ, сутерен. 060/318-

61-30. (284807)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте,

раднички смештај, центар.

063/502-211. (284809)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан на Стрели-

шту. Тел. 064/180-86-98.

(284798)

ИЗДАЈЕМ стан двособан,

намештен, центар, грејање

ТА, депозит обавезан.

061/131-79-04. (284834)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-

зан дворишни стан, без

централног грејања.

063/706-56-20. (284828)

ЈЕДНОСОБАН, посебан

улаз, ТА, намештен, сам-

ци, центар. 061/225-11-19.

(284858)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ јед-

нособан опремљен двори-

шни стан на Маргити.

060/434-83.-48. (284883)

ИЗДАЈЕМ двосоан комфо-

ран стан, намештен, ТА

пећ, плаћање за два месе-

ца. Тел. 066/352-710.

(284893)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,

двособан, приземље, на-

мештен, Стрелиште.

065/890-68-32. (284897)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Тесли, први спрат, ЦГ.

063/872-16-40. (284995)

ИЗДАЈЕМ полунамештену

гарсоњеру на Котежу 1.

064/420-77-46. (284999)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан са централ-
ним грејањем (калориме-
тар), у Ул. Лава Толстоја
20-а. 063/204-314.
(285013)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, 90 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (285006)

ИЗДАЈЕ се поптуно празан
стан у центру, 130 евра.
Звати на телефон
060/1231-29-08. После 17
сати. (294978)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, призе-
мље, комплетно опре-
мљен, 29 квм, са терасом.
Тел. 063/772-59-18. (ф)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(2840848)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоње-
ру 17 квм, у Самачком.
Обавезан депозит.
069/271-63-99. (284849)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру, трећи спрат, ТА.
064/224-61-88. (2848579

КУПУЈЕМ од власника дво-

собан стан, локација Со-

дара, Тесла, Котеж 2, до

IV спрата, обавезан лифт

и централно грејање.

063/637-673. (284816)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж. Зре-

њанина 14, купује станове

и куће. 345-534, 064/246-

05-71. (284875)

ПОРОДИЦИ потребан

стан на Стрелишту на ду-

жи временски период.

066/552-04-94. (285019)

КУПУЈЕМО станове, куће,

исплата одмах. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(284953)

ИЗДАЈЕМ стан 40 квм, ја-

бучки пут, 100 евра.

062/830-29-01. (285018)
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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-др.закон)

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.3537 К.О.Панчево, Ул. Бранка Ра-

дичевића бр. 34, Панчево, за изградњу Вишепоро-

дичног стамбеног објекта П+2+Пс, израђен од

стране „Арт Пројект”, Београд, за инвеститорa

Стевановић Костадина 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 10 до 12 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 01.11.2019.

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.

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-др.закон)

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.6592 К.О.Панчево, за изградњу Ви-

шепородичног стамбеног објекта По+П+3+Пс, у

Улици Милоша Требињца бр. 110, израђен од

стране архитектонског атељеа „Студио 3”, Панче-

во, за инвеститорa Јанковић 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 10 до12 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 01.11.2019.

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. 

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

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

• Управљање стамбеном заједницом

• Информисање станара

• Организација радова на текућем

и инвестиционом одржавању

• Хитне интервенције

Бранислав Новаковић, пр

Контакт: 064/40-66-159

Лимарији „Марковић”

ПОТРЕБНИ
грађевински

лимари и бравар

Пожељно искуство.
069/117-60-11

(10/284741)

Потребни возачи Д категорије

Плата 60.000.

Инфо на тел. 066/371-101

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

064/393-56-90

ПОТРЕБАН

МЕНАЏЕР
РЕСТОРАНА

064/393-56-90

ПОТРЕБНИ радници

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”

Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

(ф)

(ф)

(ф)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у Маркету „Идеал”,

013/333-162, 062/826-65-

02. (2184386)

PIZ ZE RI JI NEW YORK SLI -

CE потребни возачи. Доћи

лично или позвати на

060/380-39-35. (284189)

„КОД МАРКА” потребни

бравари са искуством за

ПВЦи АЛ. 064/243-81-60.

(284751)

ПОТРЕБНА продавачица у

пекари Bu o na Se ra, Ул.

Вељка Петровића 12-а.

063/130-75-40. (284785)

ПОТРЕБНИ радници обез-

беђења са и без лиценце.

Контакт телефон 064/658-

23-45. Аца. (ф)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на индустријској
машини. 064/590-22-96.
(284813)

КРЧМИ Шареница по-
требне конобарице, хитно.
Тел. 064/349-93-43.
(284977)

ПРИВАТНОЈ фирми по-
требни КВ електричари до
45 година и помоћни рад-
ници. 062/847-00-95.
(284936)

ПЕКАРИ у Старчеву, по-
требан радник са Б катего-
ријом, ноћна смена.
062/806-02-58. (284923)

СПОРТСКОЈ кладионици
Bal kan Bet потребне рад-
нице за рад у шанку и ка-
зину. За додатне инфор-
мације јавите се на број
064/803-66-90. (284921)

ПОТРЕБНЕ раднице на по-
словима припреме салата
и печење роштиља Код То-
му Лесковчанина.
065/900-50-08. (284935)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник за рад у складишту,
заинтересовани нека се ја-
ве на број 060/713-80-58,
De sa nio doo, Жарка Зре-
њанина 106. (284815)

ПЕКАРИ у Старчеву по-
требна жена за чишћење.
063/835-08-48. (284923)

ПОТРЕБАН сaрадник са
познавањем рада на рачу-
нару у програмима за цр-
тање. Пријаве са CV слати
на mail: szr mo del -
kids@gmail.com  (284845)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством у продавници ме-
шовите робе. Позвати до
15 сати, 063/341-770,
услови одлично. Pro tra de.
(285014)

BRO DI CO потребни: елек-

тро и ЦО 2 заваривачи, га-

сни секачи, бравари.

064/160-32-34. (284944)

ПОТРЕБАН радник за рад
на бензинској пумпи у
Панчеву. 063/775-29-92.
(284972)

ПОТРЕБНА продавачица и
возач за рад у пекари.
060/062-30-33. (2849869

ПОТРЕБНЕ раднице у про-
даји и кухињи за ресторан
и пицерију у Авив парку.
064/643-41-22, 013/377-
230. (2849849

ПОТРЕБАН посластичар.
064/643-41-22, 013/377-
230. (284984)

ПИЦЕРИЈИ MAMMY по-
требни пица мајстор, по-
моћни радник. 060/303-
36-37. (285000)

ПОТРЕБАН продавац за
тезгом у радњи на робном
делу Зелене пијаце.
064/386-47-55. (285002)

ПОТРЕБНА радница на
Зеленој пијаци. Макса,
063/194-18-94. (285005)

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

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (284412)

ЧАСОВИ хармонике, кола,

трилери, песме, УЕУ „Бал-

кан”. 060/632-46-90.

(284739)

ПОПРАВКА веш-машина,
бојлера, шпорета, пећи,
електроинсталација, га-
ранција. 060/180-02-83.
(283296)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, гуртне! Уграђујем-
поправљам. 064/181-25-
00. (284523)

ШТЕМОВАЊЕ бетона, ру-
шење кућа, ситни радови,
кровови. 061/193-00-09.
(284865)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних,  непокретних.
Тел. 061/660-31-84.
(284869)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (284870)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (284879)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-

рија, гипс, обраде око

прозора. Комплетне адап-

тације. 063/893-39-94.

(284906)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђевинског материјала, се-
лидбе. Иван, 064/243-82-
85. (284087)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правке, преправке купати-
ла, славине, вентили, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (284865)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (283511/р)

ВОДОИНСТАЛАТЕР од 00
до 24 сата, са дугогоди-
шњим искуством при из-
ради и комплет адаптаци-
ји купатила, кухиње.
060/747-53-36. (283992)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (284239)

СЕРТИФИКОВАНИ ин-
структор јоге и мадерате-
рапеут, за подручје Панче-
ва и Београда. 063/786-
94-81. (283875)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(283511/р)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (284890)

РАДИМ све врсте физич-

ких послова, најповољније

у граду. 061/311-97-69.

(284895)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења канализације, адап-

тације купатила, сервис.

013/377-930, 063/115-71-

67. (284903)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправља

фрижидере, замрзиваче,

бојлере, табле, шпорете,

разводи инсталације.

060/521-93-40. (284767)

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-
правка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (284772)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/369-846. (284776)

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, шупа,
бетона, ископи, бетонира-
ња, одношење ствари.
064/122-69-78. (284778)

ПОТРЕБНА радница за

рад на бувљаку. 064/132-

98-12. (284777)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-

ње корова, чишћења тава-

на, подрума, одношење

ствари. 060/035-47-40.

(284778)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар.

064/157-20-03. (284796)

ПЕНЗИОНЕР: чувам све

врсте објеката. Повољно.

Звати око 20 сати. Тел.

013/352-203. (284804)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,

бетонирање, реновирање,

кровови, стиропор, бава-

лит, фасаде, повољно.

063/865-80-49. (284830)

ВРШИМ изградњу кућа,
реконструкцију, адаптаци-
је, кровови, фасаде. Тел.
063/246-509. (284814)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња, канализационих це-
ви машинским путем.
062/640-741. (284821)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(284824)

ЧАСОВИ, основе електро-
технике. Професор са ве-
ликим искукством.
062/801-97-58. (284826)

ЧУВАЛА бих старију особу
и радила по кући и кувала.
064/923-34-75. (284841)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

столарија, кермика, ситни

грађевински послови.

061/288-20-19. (2848529

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење судопере, купатила,

адаптације, поправке, за-

мене, одмах. 013/331-

657, 064/495-77-59.

(284974)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

могућност месечног пла-

ћања, професор. Центар,

013/353-569, 066/405-336,

061/603-94-94. (284945)

НЕМАЧКИ, часови свим

узрастима, преводи. При-

према за полагање свих

нивоа знања. 061/656-04-

04, 352-892. (284989)

ПРИПРЕМА пријемних си-
пита, факултети и мала
матура. Посетите нас.
Панчево, центар. 064/594-
63-55. (285009)

МАСАЖА релакс, тотално
опуштање комплетног те-
ла. Марија, 064/269-94-
87. (284931)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (284823)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста ке-
рамичких плочица. По-
вољно. 063/744-08-24.
(2849569



РАЗНО
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ПОСАО
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ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 1. новембар 2019.20

300-820,  300-830

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

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-др.закон)  

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 кат.

парцеле бр.4414 К.О. Панчево, за изградњу стам-

бено-пословног објекaта По+П+5, у улици Војводе

Радомира Путника бр.18, израђен од стране ДОО

„Геовизија” Панчево, за инвеститорa „ПРОБАНАТ

ИЗГРАДЊА” ДОО, Београд

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 01.11.2019.

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.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају

студије о процени утицаја на животну

средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 24. 10. 2019. године, до-
нео решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Уградња
новог десалтера и повезивање са постојећим де-
салтером, са доградњом система за превенцију ко-
розије, у оквиру реконструкције постројења атмо-
сферске дестилације (Ѕ-2100), на катастарским
парцелама бр. 3559, 3558 и 3557 КО Војловица СО
Панчево.

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад из Новог
Сада, Улица Народног фронта бр. 12.

Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-
ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-
дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-
земље, канцеларија бр. 39)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објав-
љивања овог обавештења.

Тужна срца обавештавамо рођаке и при-

јатеље да је преминуо наш вољени отац

ФЕРЕНЦ ПУСТАИ

Сахрана је одржана 30. октобра 2019, у 15

сати, на војловачком гробљу.

Последњи поздрав: син ДАНИЕЛ, ћерка

ТИЈАНА, супруга МИЛИЦА, снајка АЊА,

зет НЕБОЈША, унуци ОГЊЕН, ФИЛИП,

НИКОЛА и МИА

(35/284880)

Наша драга тетка

ЈЕЛЕНА ОТАШ
1941–2019.

Напустила нас је 28. октобра 2019.
Увек ћемо је се са љубављу сећати.

(40/284899)
           Њени: МАРИЈА и ЗОРАН са породицама

Наша драга

ЈЕЛЕНА ОТАШ
1941–2019.

напустила нас је 28. октобра 2019.

Чуваће је у сећању њен брат ЈОВАН и снаја СОЊА
(41/284899)

Последњи поздрав

КРСТАНУ ШКРБИЋУ КРЦИ

од сестре РУЖИЦЕ и зета ЖИЛЕТА

са породицом
(66/285007)

После тешке болести напустио нас је наш вољени

ДРАГОМИР САВИЋ
1953–2019.

Отишао си тихо и неприметно, али никада не-

ћеш из наших живота.

Ожалошћени: супруга ЗДЕНКА, син ВЕЛИБОР,

ћерка ВЕСНА, снаја ЗОРАНА, зет ДАНИЛО, уну-

ци ДУШАН, ДЕЈАН, ЂОРЂЕ, МАРИЈА и ПЕТАР
(11/284800)

Последњи поздрав брату

ДРАГОМИРУ САВИЋУ

од брата ДРАГОЉУБА и сестре

(12/284800) НЕВЕНКЕ са породицама

Последњи поздрав зету

ДРАГОМИРУ САВИЋУ

од шурака ФРАЊЕ и шурњаје БИЉАНЕ са децом

(13/284800)

Нашег највољенијег супруга и тату

ДРАГОВИДА ЏАМИЋА
25. VII 1961 – 17. X 2019.

испратиле смо до вечне куће 22. октобра 2019.

године.

Био је, и остао, наш понос.

Са бескрајном љубављу заувек неутешне: 

супруга ЈАСМИНКА и ћерке ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА
(54/284948)

Последњи поздрав драгој

МИРЈАНИ СЈЕКЛОЋА

Сахрана ће се обавити на Старом православном

гробљу, 1. новембра 2019, у 13 сати.

Ожалошћени: ћерка МАРИЈА, девер МИОДРАГ,

заова ВЕРА са породицама, ЗОРИЦА и син, оста-

ла родбина, кумови и пријатељи
(67/285020)

У читуљи за Даринку

Јакшић, уместо: крште-

на Дарица, техничком

грешком објављено је:

крштена Дарка.

Извињавамо се поро-

дици, родбини и при-

јатељима

(71/р)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,

електро инсталације, изра-

да нових, преправка, по-

правка старих, расвета.

063/644-353.- (284960)

СЕЛИДБЕ, превоз аута,

мотоциклова, робе, из-

најмљивање ауто-комби

приколица. 062/816-66-

78. (283913)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно: шљунак, песак, се-

јанац, ризлу, црну земљу,

ораницу, одвозимо шут.

064/354-69-94. (284728)

СЕЛИДБЕ, камионски,

комби превоз, екипа рад-

ника, одвозимо непотреб-

не ствари. 064/280-30-16,

063/731-77-67. Владиир.

(284791)

ОГЛАШАВАМ неважећом

пловидбену дозволу нева-

жећом , регистарски број

ПА 986 Е, на име Маринко

Ђукић. (284818)

ПЕНЗИОНЕР, 64, познан-

ство озбиљне шланг даме

до 52 године, дружење.

065/335-53-48. (284755)

ЗАХВАЉУЈЕМО инспекто-

рима ПУ Панчево, на вео-

ма брзом проналажењу

нашег украденог љубимца.

Власници. Адреса познату

ПУ. (284970)

НЕСТАО бели перисјанер,

у понедељак, на Миси. На-

лазачу награда. 063/808-

58-16. (2848679

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, Та пећи,

поправљамо са гаранци-

јом. „Фриготехник”,

013/361-361, 064/122-68-

05. (285008)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98, 013/351-498. (284797)

DOO STAR GLASS и DM

GLASS Панчево. Продаја

и уградња стакала на свим

типовима возила. Уградња

на вашој локацији. Позо-

вите 060/701-30-14, и ми

долазимо до вас. (284846)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, ламинат. 061/283-

66-41, 064/390-00-87.

(284992)

МОЛЕРСКИ, фасадерски,
гипсарски радови, постав-
ка ламината, керамике,
проверите тип-топ +.
062/816-66-78. (284913)

ДУБИНСКО антибакериј-
ско и дезинфекционо пра-
ње намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(284793)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.bal to -
kad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, оправка старих но-
вих кровова, разне изола-
ције. 013/664-491,
063/162-53-89. (283932)

ПОПРАВЉАМО, уграђује-
мо ПВЦ АЛУ и дрвену сто-
ларију, ролетне, сигурно-
сна врата. 060/545-34-04.
(283864)

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, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com   (284840)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253-
028, 064/444-66-74.
(284840)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији.   063/253-
028, 064/444-66-
74.(284840)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, 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. 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(284840)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55.
(284911)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (283520/р)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско

прање тепиха, намештаја,

превоз бесплатан. 302-

820, 064/129-63-79.

(284715/р)

ПОПРАВКА беле технике,

монтажа и сервис клима

уређаја. Овлашћени сер-

вис „Фриго Пеђа”,

013/310-300, 063/771-24-

16. (284582/р)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (283985)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73. (284784)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(285001)
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СЕЋАЊЕ

РАДОВАН ДЕБЕЉАЧКИ
1. XI 2006 – 1. XI 2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(24/284835)                                                                              Твоји најмилији

ПОМЕН

РАДОВАН

СЕКУЛИЋ
1945–2012.

Никада те нећемо забо-
равити.

Супруга БОРИСЛАВА
и синови ДАРКО и

ДЕЈАН са породицама
(29/284856)

Дванаестогодишњи
помен

ВЕСЕЛИНКА

НИКОЛОСКА
И даље си у свакој на-
шој причи.
Мама, волимо те.

Твоји: ИВО, ПЕРО
и ЉИЉА
(49/258917)

ПОМЕН

др БРАНИСЛАВ ЈЕРИЋ
1. XI 2009 – 1. XI 2019.

С љубављу син АЛЕКСАНДАР

са породицом

(53/284943)

СТОЈАН

ПАНЧИЋ

Навршило се годину

дана од твоје смрти,

увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(55/284950)

2. XI 2013 – 2. XI 2019.

МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ

Време пролази, али сећање остаје.

Твој мио лик избледети неће, носићемо га зау-

век у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији
(59/284979)

СТОЈАН ТОПАЛОВИЋ
3. XI 2009 – 3. XI 2019.

Године пролазе, сећање не бледи.

ВУЈКЕ са породицом
(60/284983)

МИЛЕВА

ВУКОВИЋ

У суботу, 2. новембра

2019, у 11.30, даваће

се четрдесет дана на-

шој вољеној Милеви.

Породице ВУКОВИЋ

и ТАДИЋ
(61/284990)

Наш најдражи

БРАНКО

СТАНОЈЕВИЋ
2008–2019.

Једанаест година без

тебе, али са тобом у

срцу.

Твоја породица

(62/284991)

7. новембра посетићемо твоју вечну кућу и зали-

ти је сузама

МИЛОШ ШАТЛАН

Много нам недостају твој осмех и несебична до-

брота.

Твоји: супруга НАДА, син НЕБОЈША, ћерка

НАРАНЏА, снаја ДИВНА, зет ГОРАН и унучад

ЈЕЛЕНА, МИЛОШ, ПЕТАР и АЛЕКСАНДРА
(63/284993)

Течи

МИЛОШ

ШАТЛАН

Хвала ти за све, био

си ретко добар чо-

век.....

Породице ЈОЈКИЋ

и БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
(64/284993)

Последњи поздрав нашој драгој

КОСАРИ БРКИЋ
1935–2019.

Заувек ћемо чувати успомену на тебе.

Син АЛЕКСАНДАР са породицом
(2/284765)

Последњи поздрав

драгој тетки

КОСАРИ

БРКИЋ

Остала сам без најве-

ће подршке.

Твоја СЛОБА

са децом
(38/284894)

Последњи поздрав

КОСИ

БРКИЋ

Жена – Змај.

КАНДИЋИ

(5/284771)

Тетка!

КОСАРА БРКИЋ

Живела си најдуже од свих Ковачевића, била ра-

ме за плакање, гост за радовање...

Тешко ће бити без тебе.

Братаница ДРАГИЦА КОВАЧЕВИЋ СФЕРА

са породицом
(58/284967)

Моја мама, моја душа, отишла је у вечни мир и спокој, 

29. октобра 2019.

ЗОРКА БОЖОВИЋ
1937–2019.

Речи су мале, дах на ветру вриснуо би од бола.

Волим те.

Твој син СРЂАН

(65/284992)

Последњи поздрав Срђановој мајци

ЗОРКИ БОЖОВИЋ
од пријатеља и колега

из Народног музеја Панчево
(57/ф)

С великом тугом и болом обавештавамо

родбину и пријатеље да је 28. октобра

2019, у 61. години живота, трагично пре-

минуо

mons. ФИШЕР ЈАНОШ
30. X 1958 – 28. X 2019.

Сахрана ће се обавити 31. октобра 2019. у

Иванову, након Свете мисе, са почетком

од 11 сати.

Ожалошћене породице

ФИШЕР и ВАСИЛЧИН
(33/284873)

Живећеш у нашим

срцима и сећању

МИРОЉУБ

АПОСТОЛОВИЋ

Твоји: унук МАРКО

са породицом, 

унук ДУШАН

и снаја СЛАВИЦА
(50/284930)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

СЈЕКЛОЋА

од кума НЕНАДА

ЂОРЂЕВИЋА

са породицом

(68/285020)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

СЈЕКЛОЋА

од кума САШЕ

ВИТМАНА

са породицом

из Канаде

(69/285020)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 1. новембар 2019.22

� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59
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5. новембра 1989. године преминула је наша

мајка

ГОСПА БИЈЕЉИЋ

Тридесет година болног сећања.

Твоја деца: ДРАГИЦА, ЖИВКО, ЈЕЛКА

и БОЖАНА са породицама

(4/284769)

ДУШАН МИТИЋ
1993–2019.

Вољени никад не умиру све док живе они који их се се-

ћају.
Твоји најмилији

(8/284781)

БОРИСЛАВ

ЖАРКОВ

БОРА
1993–2019.

Сећање на твој лик

не бледи сине.

Мама МИЦА
(10/284799)

Годину дана откако није са нама наша

РАДУНКА ПЕТРИЋ

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те

искрено воле...

А за нас постоје само сузе, туга и неизбрисив бол.

Док год живимо ти ћеш живети са нама. Мама.

Твоји најмилији: СЛАВИЦА, ВЕРА, 

ТАЊА и РУЖА са породицама
(15/284803)

3

РАДОСАВЉЕВИЋ

МИЛИВОЈ ЦВЕТА
1942–1989. 1944–1999.

Сећање на наше драге родитеље, с љубављу и по-

штовањем трају и живе кроз нас.

ДЕЈАН и НАДА са породицом
(16/284800)

3

РАДОСАВЉЕВИЋ

ЖАРКО НАДА ДРАГИЊА
1910–1993. 1923–1999. 1947–2014.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

ДЕЈАН И НАДА са породицом

(17/284808)

У недељу, 3. новембра 2019. навршава се

четрдесет дана откако нас је прерано на-

пустила наша

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ

Најдража наша, остаћеш заувек са нама и

у нашим срцима.

Твоја породица: ЗОРАН, ВЛАДА, МИЛАН,

БРАНА, СТРАХИЊА, КОСТА и СТЕВКА

(21/284820)

3. новембра навршава се четрдесет дана

откако нас је напустила наша Јелена

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
7. XI 1976 – 25. IX 2019.

Било је лако волети Те.

С поштовањем БРАНКА и БРАНКО

(20/284819)

ЈОВАНКА БОГОЈЕВИЋ

И сад си са нама, мила наша...

Чувају те од заборава: ЗОКА, 

МИРСА, ЛУЧИЈА, МИЦА, ГОЦА, 

МИЉАНКА и ЉУБИША

(25/284836)

31. октобра навршавају се две године откако ниси са нама

НЕНАД ЦАКИЋ
1986–2017.

Недостајеш нам анђеле наш!!!

Време пролази, али бол је иста. Док живимо ми, живиш и ти са

нама.

Твоји: мама, тата и сестра са породицом

(28/284851)

Шест месеци откада ни-
је са нама

ЈОВО

БУБЊЕВИЋ
1936–2019.

Са поштовањем чуваће
успомену на тебе твоји
најмилији

Ћерке с породицама
(30/284855)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЈЕ ЗАРИЋ
1. XI 2012 – 1. XI 2019.

Чувамо успомене и сећање на тебе.

Твоји најмилији

(36/284884)

Прошло је четрдесет дана откад је отишао тата

СТОЈАН МАРКОВИЋ

Чувају те у срцу ЉИЉА и деца
(37/284886)

4. новембра навршавају се две тужне године од

одласка нашег

ВЛАДЕ НЕСТОРОВИЋА
Породица

(42/284900)

Сећање на нашег тајку

ЖЕЉКО ВУЛЕТИЋ
4. XI 2002 – 4. XI 2019.

Вољени никад не умиру док живе они који их воле.

Твоје ћерке САНЕЛА и ДАНИЈЕЛА

и супруга АНА
(43/284901)

БОРКО

АТАНАСОВСКИ
5. XI 2011 – 5. XI 2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Породица

АТАНАСОВСКИ

(45/284915)

5. XI 2009 – 5. XI 2019.

СЛАВКО

ПОПОВИЋ

Успомену на тебе чу-

ва ћерка БИЉАНА са

породицом

(56/284952)

Извињавамо се поро-

дици Богојевић због

грешке у датуму по-

мена за госпођу Јо-

ванку Богојевић. Об-

јављено је 29. новем-

бра, а требало је да

стоји – у уторак 29.

октобра 2019.

(70/р)
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СЕЋАЊЕ

ЦВИЈО

ЂУРИЋ
1973–2019.

Године пролазе, али

љубав, сећање и туга

вечно трају.

Ћерка ЉИЉАНА
(1/284747)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ

ЈАНКОВ БАНЕ
3. XI 1991 – 3. XI 2019.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(3/284766)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

ЈЕЛАЧА
2009–2019.

Десет година без те-

бе.

Чувамо те од забора-

ва, сећања не бледе.

Твоји најмилији: 

супруга ЈЕЛКА, 

синови МИОДРАГ

и ЂОРЂЕ

са породицама

(7/284779)

Пре две године, 1. но-

вембра, преминуо је наш

МЕТОДИЈЕ

БОЖИНОВСКИ

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на њега.

Твоји најмилији

(6/284775)

2. новембра 2019. ће бити година откако је наш

вољени

ДУШАН ГРУЈИЋ

изгубио животну утакмицу.

Увек га се сећамо.

Породица: ЉУБИЦА, ДЕЈАН, 

ИВАНА, НИКОЛА и ЈАНА

(9/284790)

5. новембра наврша-

вају се три године от-

како није са нама на-

ша драга колегиница

ПИРОШКА

КРМПОТИЋ
1962–2016.

Са љубављу и поно-

сом те помињемо, у

мислима и сећањима

чувамо од заборава.

Твоји „урбанисти”

(14/284802)

СЕЋАЊЕ

МАНОЈЛО
МИЋАНОВИЋ

МАНЕ
4. XI 2013 – 4. XI 2019.

Син МАРИНКО

МИЋАНОВИЋ

с породицом
(18/84812)

30. X 1999 – 30. X 2019.

ДЕЈАН ЋЕЛАП

Двадесет година с љубављу и поносом

чувамо успомену на Тебе. Недостајеш

нам.

Твоји најмилији

(19/284817)

СЕЋАЊЕ

МУРГИН

ЗОРАН ОЛГА
2009–2019. 2000–2019.

(22/284825)
Ћерке с породицама

У суботу, 2. новембра, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, дајемо четрдесетодневни помен нашој во-

љеној мајци

НАДИ КОСАНОВИЋ
9. XI 1953 – 24. IX 2019.

Твоји вољени: син ИВАН, ћерка МИЛИЦА, 

снаја ЈЕЛЕНА, зет ЖЕЉКО, унуци ЛУКА, 

ПАВЛЕ, ЂОРЂЕ и ДУШАН

(23/284832)

СЕЋАЊЕ

СЛАВОМИР
РАЈАКОВ

ЛАЛА
28. X 1993 – 28. X 2019.

Увек си присутан у на-
шим срцима и мислима.
Волимо те.

Син и ћерке
(26/284838)

У суботу, 2. новембра 2019. године, у 11 сати, дајемо годишњи по-

мен нашој драгој прерано упокојеној

МИЛИЈАНИ РИСТОВСКИ
1968–2018.

Заувек си са нама и у нашим мислима не можемо и нећемо те ни-

када преболети и прежалити, неописиво недостајеш.

Почивај у миру. Нека Господ и анђели небески упокоје твоју пле-

мениту душу и чувају је у свом царству небеском сада, навек и у

сву вечност.
Неутешне породице РИСТОВСКИ, ОКУКА и МАТЕК

(27/284844)

СРЕТЕН

ПАВЛОВИЋ
31. X 2015 – 31. X 2019.

Тужно сећање.

Неутешна породица

(31/284854)

5. новембра 2019, у 11 сати, даваћемо четрде-

сет дана нашем вољеном

ДРАГАНУ РАДАНОВУ

Твоји: супруга БИЉАНА, ћерка БОЖАНА, 

зет АЛЕНКО и унука МИЛИЦА

(32/284860)

ДРАГАН

СТОКИЋ

ГАГИ

Годину дана смо без

Тебе, али си у нашим

срцима.

Ташта ЛЕЛА, тетка

ЂУЂА са породицама

и теча БОЖИДАР

(34/284874)

МЛАДЕН РИСТИЋ
13. III 1950 – 23. IX 2019.

1. новембра 2019, у 11 сати, одржаће се четрдесето-
дневни парастос на војловачком гробљу.

(39/284898)                                                                        Његови најмилији

2. новембра, у 11 сати, дајемо годину дана драгом оцу

ЂУРО САМАРЏИЋ
9. XI 2018 – 9. XI 2019.

Тата... ! Прође година а туга и бол остала.

(44/284910)
                                             Ћерка СНЕЖА и зет ДРАГАН

2. новембра 2019, да-

ваћемо годишњи по-

мен нашем драгом

супругу, оцу, свекру

и деди

ДРАГОСЛАВУ

СТОЈАДИНОВИЋУ
1950–2018.

Деко недостајеш нам

пуно.

Твоји најмилији

(46/284916)

ЂУРО

САМАРЏИЋ

Година прође, а сва-

ки дан без тебе боли

све јаче и више.

Твој син ДЕЈАН

са породицом

(48/284919)

2. новембра 2019. даваћемо шестомесечни по-

мен нашој драгој

СЛАВИЦИ МАГОШ
1954–2019.

Не постоје речи којима би се описала ова бес-

крајна туга и недостајање.

Живиш у нашим срцима.

Супруг ШАЊИ и ћерка АНИТА са породицом
(52/284942)

СЛАВИЦА МАГОШ

Бол је превелика... Рана на срцу... Део душе не-

достаје.
Сестра ОЛГИЦА, СРЂАН и ЈОЦА

(47/284917)

СЛАВИЦА МАГОШ

Сваке ноћи погледам у небо, јер знам да тамо је моја
најсјајнија звезда. Пуно недостајеш...

Сестра КАТИЦА са породицом
(51/284942)



24
Петак, 1. новембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

До га ђа ји у бли жој по ро ди ци
на те ра ли су вас да на жи вот
гле да те дру га чи је и да схва ти -
те ка ко се он са сто ји од до би -
та ка, али и од гу би та ка. Парт -
нер вам пру жа по др шку и ве -
ли ки вам је осло нац.

Ско ро је чу до ка ко до ла зи те
до фи нан си ја ка да их ниг де
не ма. Кре а тив ни сте, ва ше
иде је ће на и ћи на одо бра ва -
ње у фир ми, а пред сто је вам
и сјај ни кон так ти са стран ци -
ма и кра ћи пут.

Ско ро је си гур но да ове не де -
ље до ла зи те до нов ца, и то
кроз по сао ко јим се ба ви те.
Пред ва ма је је дан дуг пе ри -
од у ко ме мо ра те да раз ми -
сли те шта ствар но же ли те да
ура ди те са сво јим жи во том.

Ове не де ље ће те лак ше и бр -
же до ла зи ти до нов ца.
Спрем ни сте на ком про ми се,
па ће и по сло ви ићи бр же и
јед но став ни је. Парт нер има
фи нан сиј ске про бле ме, па
про бај те да га мо ти ви ше те.

Пред ве ли ком сте жи вот ном
од лу ком, па мо жда тре ба да
по при ча те с не ким ко је
озбиљ ни ји и раз бо ри ти ји. Ка -
да јед ном кре не те у ак ци ју,
не ма по су ста ја ња. Са мо на -
пред.

Бу ди те му дри, не ре а гуј те на
про во ка ци је и сви про бле ми
ће се ре ши ти без мно го му ке.
Стрел ци ко ји ра де у сфе ри
умет но сти ове сед ми це ће го -
то во си гур но про фи ти ра ти.

Не схва тај те ола ко сво је оба -
ве зе, јер вам се и ма ла не -
па жња мо же вра ти ти као бу -
ме ранг. Ваш љу бав ни жи вот
стаг ни ра. Страх од љу ба ви 
и жи во та до но си са мо 
са мо ћу.

У ваш жи вот би мо гао да се
вра ти не ко из ва ше про шло -
сти и да учи ни да се по но во
осе ћа те мла дим. Дав но вам
је учи ње на не прав да. Ово је
тре ну так ка да ће се све ис -
пра ви ти у ва шу ко рист.

Јед на за и ста сјај на и успе -
шна сед ми ца. По ма ло сте ис -
цр пље ни, али успех ко ји вам
пред сто ји кроз пот пи си ва ње
по слов ног уго во ра или до би -
ја ње кре ди та на те ра ће вас да
све за бо ра ви те.

Ка ква год да вам је по слов -
на, фи нан сиј ска или љу бав на
си ту а ци ја, по ти сни те страх
ко ји вас бло ки ра и ре ше ње
ће се на ћи са мо од се бе. Не
мо же све у жи во ту да се ис -
пла ни ра.

Ове не де ље ће те има ти ви ше
сре ће с по кло ни ма и нов цем
ко ји не за ра ђу је те са ми. Из -
не на ди ће вас парт не ро ва
искре ност и по жр тво ва ност у
на по ру да ва ша ве за или
брак успе.

Ова сед ми ца је са мо по че так
ле пих до га ђа ња на љу бав -
ном пла ну. Има ће те до вољ -
но нов ца да оба ви те јед ну
ве ли ку ку по ви ну, па за то 
не мој те би ти шкр ти пре ма
се би.

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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Вре ме је ка да се све ви ше и на -
ших су гра ђа на оти ску је у бе ли
свет у по тра зи за из да шни јим
из во ром ег зи стен ци је, а бу ду -
ћи да сва ко, у ве ћој или ма њој
ме ри, че зне за род ним ме стом,
„Пан че вац” им пру жа при ли ку
да се ма ло олак ша ју у тре ну -
ци ма „но стал ги чар ске” кри зе.

У ак ту ел ном бро ју го во ри ће
наш су гра ђа нин Иви ца Фајхт,
ко ји већ ду го жи ви и ра ди као
спорт ски те ре пе ут на Ба хре и -
ну, ма лом остр ву у Пер сиј ском
за ли ву.

Наш су гра ђа нин Иви ца Фајхт,
ко јег мно ги Пан чев ци зна ју под
на дим ком Твист, ро ђен је 1962.
го ди не у рад нич кој по ро ди ци
ко ја је жи ве ла у Рад нич кој ули -
ци у Стар че ву. Kрајем 1993. го -
ди не, у по тра зи за бо љим жи -
во том, оти снуо се на грч ко остр -
во Крит. Та мо је ис пе као број -
не за на те, да би се про на шао у
по слу фи зи о те ра пе у та на спорт -
ској кли ни ци у ме сту Ха ња.

Ка да је кра јем про шлог ве ка
стан дард у Грч кој на гло опао,
ње го ва та да шња су пру га и он
за гле да ли су се у сме ру бо га тог
ис то ка, та ко ђе ка остр ву, овог
пу та у Пер сиј ском за ли ву. Та -
ко се 2001. го ди не на шао на
Ба хре и ну, тач ни је у глав ном и
нај ве ћем гра ду Ма на ми. Ову
ви ше на ци о нал ну др жа ви цу, у
ко јој жи ви ми ли он и че ти ри -
сто хи ља да ста нов ни ка, на зи -
ва ју и та мо шњом Швај цар ском,
за хва љу ју ћи бла го ста њу за сно -
ва ном на наф ти, за пра во на
пра те ћој ин ду стри ји, ра фи не -
ри ја ма, бан кар ском сек то ру...

– По ред то га што смо мо ра -
ли да се при ла го ди мо кли ми и
љу ди ма, ка ко је наш план био
да отво ри мо не ку вр сту ре кре а -
тив ног клу ба, биле су нам
потребне и јаке везе, јер иа ко

стран ци та мо ужи ва ју сло бо ду
жи вље ња, ипак се Ара пи пи та ју
за ио ле озбиљ ни је ин ве сти ци је.
Ба хре ин је ма ла зе мља, па се
но вај ли је, док се не до ка жу, гле -
да ју с по до зре њем. Схва тив ши
да нам је иде ја не из во дљи ва,
про ве ли смо из ве сно вре ме у
Ду ба и ју, баш у пе ри о ду ра пид -
ног успо на тог гра да као ту ри -
стич ке ме ке, што је на гло по -
ди гло тро шко ве жи во та. Ис па -
ло је да, без об зи ра на то што

смо ра ди ли у нај ве ћем спа цен -
тру, мно го ви ше тро ши мо не го
што ште ди мо. Про сто, да би се
жи ве ло у Ду ба и ју, мо ра се ве о -
ма мно го за ра ђи ва ти. На кон две
го ди не вра тио сам се на Ба хре -
ин, дво стру ко јеф ти ни ји за жи -
вот, јер та мо има бар три сло ја

љу ди и по ну да при ла го ђе них за
сва ки од њих – ис ти че Иви ца.

Пуп ча на врп ца са Са у диј ци ма

Та мо га је че као по сао те ра пе -
у та у јед ном од еми нент ни јих
хо те ла, у ко јем и да нас ра ди.

– Ни је ла ко, али во лим то што
ра дим. Ве ћи на па ци је на та су
спор ти сти, а ка ко сам и ја је дан
од њих, ла ко се раз у ме мо. Углав -
ном су то фуд ба ле ри, ко шар ка -
ши, у но ви је вре ме и три а тлон -
ци. Нај ве ћа на ва ла ми бу де на -
кон не ке ве ће утак ми це, ка да
тре ба да им са ни рам но ге и ле -
ђа, као и уо би ча је не те го бе, по -
пут ис те гље ња пре по на или те -
ти ва. Ку ри о зи тет је да у ве ћи ни

тих арап ских зе ма ља му шки те -
ра пе ут не ма пра ва да ра ди са
же на ма – ис ти че Пан че вац на
по ду жем при вре ме ном ра ду.

Иа ко и на Ба хре и ну ва же не -
ка пра ви ла ка рак те ри стич на за
ислам ске сре ди не, та зе мља ве -
ли чи не као по ла Ба на та је, ре -
ци мо, од пр вог и не у по ре ди во
ве ћег су се да Са у диј ске Ара би -
је ку ди ка мо ли бе рал ни ја. Но
те две др жа ве по ве за не су до -
слов це пуп ча ном врп цом.

– Реч је о мо сту ду гом 38 ки -
ло ме та ра, ко јим днев но про ђе
и до ми ли он љу ди у оба сме ра.
На жа лост, ни сам га пре шао.
За пра во, је сам до по ла, са мо до
ме ста на ко јем је зва нич на гра -
ни ца, где се на ла зи и је дан

преди ван ре сто ран с ви ди ков -
цем. Са у диј ци су од у век до ла -
зи ли на Ба хре ин, не кад бро до -
ви ма, а да нас ко ли ма. Са из -
град њом мо ста то се утро стру -
чи ло. И глав ни раз лог су те
сло бо де, ко је ше ри јат ска дру -
штва же сто ко кри ти ку ју. Али у

ствар но сти је то са мо при ча за
ма лу де цу, бу ду ћи да их до ла -
ском на Ба хре ин мно ги вер ни -
ци оби ла то кон зу ми ра ју. За то
ту ри зам има огро ман удео у
еко но ми ји. Ипак, глав на при -
ча се вр ти око наф те, без об зи -
ра на то што на остр ву не ма
ве ли ких на ла зи шта, као у Су -
диј ској Ара би ји, иа ко је та мо
про на ђе на пр ва бу шо ти на, ко -
ја и дан-да нас функ ци о ни ше.
Глав ни при хо ди су од ра фи не -
ри ја и дру гих фа бри ка ко је се
ба ве пре ра дом, пре све га наф -
те и, ре ци мо, алу ми ни ју ма и
све се то до вла чи из Ара би је.
Уоп ште, те две зе мље су ви ше -
стру ко ис пре пле те не, иа ко је
јед на ше ри јат ски устро је на, а
дру га не у по ре ди во ли бе рал ни -
ја – на во ди Фајхт.

Ба хре ин је, не ра чу на ју ћи
Ду баи, је ди на оа за сло бо де у
тој ре ги ји. Све се ви ше жи ви у
за пад њач ком сти лу, што под -
ра зу ме ва и ре сто ра не и клу бо -
ве у ко ји ма се то чи ал ко хол,
па чак има и ме ста где се отво -
ре но про па ги ра про сти ту ци ја.

– Ипак, ве ли ки број Ара па и
да ље не пи је, али да оже ње ни
има ју де вој ку „са стра не”, то је
го то во нор мал но. Ре ци мо, је -
дан мој па ци јент има три же не
– Ба хре ин ку, Ру ски њу и Јор -
дан ку и са сви ма има де цу, али
са сво је 63 го ди не има и шва -
лер ку. Ка да је реч о по ли гам -
ним бра ко ви ма, нај ва жни је је
да муж ува жа ва све њих и да
јед но став но мо же да их из др -
жа ва. Због то га се пре сту па ња
у за јед ни цу про ла зи ри гид на
про це ду ра у ко ју су укљу че не
по ро ди це са обе стра не. Све је
до го вор но, чак и код оних ко ји
су сло бод ни јих схва та ња. Ре -
ци мо, био сам на не ко ли ко њи -
хо вих свад би, а сла вље је по де -
ље но у два да на – за му шки и
жен ски део фа ми ли је. Чак је и
обез бе ђе ње истог по ла, као и
ко но ба ри... Бу ду ћи да ту има
мно го ин те ре са, рет ко, али ипак
се до га ђа да по год ба про пад не.

За то по сто ји и проб ни пе ри од
од око ме сец да на, па ако се
су пру жни ци не „на ђу”, ни шта
од свад бе. И ја сам имао ис ку -
ство с јед ном Ба хре ин ком, до -
ду ше сло бод ни јих схва та ња. И
ле по нам је ишло све док ње на
по ро ди ца ни је ин си сти ра ла на

не ким ства ри ма, по пут ме ња -
ња ве ре, за ко је ни сам био рас -
по ло жен, па смо мо ра ли да се
ра зи ђе мо – ка же Фајхт.

Принц као „ај рон мен”

С дру ге стра не, го то во сви Ба -
хре ин ци при ча ју ен гле ски, што
не тре ба да чу ди јер пре не го
што је то остр во пре по ла ве ка
до би ло зва ње не за ви сне кра -
ље ви не, би ло је бри тан ски про -
тек то рат.

– Не где око по ло ви не од укуп -
ног бро ја је до ма ће ста нов ни -
штво, док су оста ло стран ци.
Нај ви ше је Ин ди ја ца, сле де број -
ни гра ђе вин ци из Па ки ста на,
Бан гла де ша, па Фи ли пин ци, ко -
ји су ви ше за уго сти тељ ство, јер
бо ље го во ре ен гле ски. У по след -
ње вре ме сти жу и жи те љи бив -
ших со вјет ских др жа ва, и то
углав ном му сли ма ни из Уз бе -
ки ста на, Азер беј џа на... На рав -
но, нај бо ље по сло ве до би ја ју
Бри тан ци и Аме ри кан ци, ма -
хом као бан ка ри и ин же ње ри.
Све у све му, јед на од глав них
од ли ка ове зе мље је мул ти на -
ци о нал ност. Та ко у кра ју где
жи вим има пе де се так ре сто ра -
на с нај ра зно вр сни јим ку хи ња -
ма, а ба хре ин ска је ме ша ви на
тур ске, ли бан ске, ин диј ске. Је -
ла су им ве ћи ном од ме са на -
лик ће ва пи ма или ги ро су, а ре -
ци мо пи ле ти ну или го ве ди ну
нај че шће с па вла ком, лу ком и
дру гим по вр ћем умо та ју у не ку
вр сту тор ти ље. За пра во, то је
њи хов тра ди ци о нал ни хлеб под
на зи вом ко бус, ко ји се пе че за -
ле пљен за пла фон пећ ни це, ода -
кле га по том ски да ју ку ком. Ка -
да је реч о сви ње ти ни, мо же да
се на ба ви по мар ке ти ма, а за -
бра ње на је са мо у ре сто ра ни ма.
Из у зев у по лу за тво ре ним клу -
бо ви ма, као што су бри тан ски.
И ја сам члан јед ног, па че сто с
де вој ком у сласт по је де мо не ко
ре бар це – на во ди Иви ца.

Он до да је да је зе мља у по -
след њих де се так го ди на пот -
па ла под ути цај гло бал них

трендо ва, пре све га спорт ских,
као и му зич ких, па се све ви ше
чу ју и рок, блуз, ре ге...

– То ме не као ро ке ра у ду ши
и ги та ри сту из хо би ја ве о ма ра -
ду је. Не ма ве ли ких бен до ва због
ма ле кон цен тра ци је љу ди, осим
ка да др жа ва суб вен ци о ни ше ме -
сец да на кул ту ре, па до ђу и по -
зна ти ја име на, по пут Клеп то на.
За то има ко пи ја, и то нај бо љих
мо гу ћих, а за ни мљи во је да по
хо те ли ма углав ном сви ра ју му -
зи ча ри с Фи ли пи на. Ве ли ка свет -
ска атрак ци ја не сум њи во је
„Фор му ла 1”, ко ју ма ло ко про -
пу шта. То ком три да на из це лог
све та сја те се фа но ви „ве ли ког
цир ку са”, јер он то за и ста је сте,
па по ред тр ка има још си ја сет
са др жа ја. С дру ге стра не, Ба -
хре ин је по де љен на на ви ја че
Бра зи ла и Ар ген ти не и „Ре а ла”
и „Бар се ло не”, а до ма ћи фуд -
бал их не ин те ре су је пре ви ше.
У по след ње вре ме је по пу ла ран
и три а тлон, на ро чи то от кад је
принц, кра љев унук, по стао вр -
стан свет ски спор ти ста. Имао
сам част да се так ми чим с њим,
а ове го ди не уче ство ва ће мо обо -
ји ца и на ве ли ком так ми че њу
под на зи вом „Ај рон мен”, ко је
под ра зу ме ва два ки ло ме тра пли -
ва ња, 90 км во жње би ци кла и
21 км тр ча ња. На рав но, мо рам

да на по ме нем да ни сам свет ски
ни во, али са мо уче шће ве ли ки
је по ду хват – за кљу чу је овај из -
др жљи ви чо век.

Све то го во ри да се и ова зе -
мља кон тра ста упа дљи во ме -
ња. Мно го је до ка за то ме у при -
лог, као ре ци мо са зна ње да су
не кад по ро ди це има ле по де -
се так де це, што већ по о дав но
ни је слу чај.

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.

Пти чар ка
Ова пре до бра жен ка не -
мач ког пти ча ра ду го је лу -
та ла гра дом и би ла у ве о -
ма ло шем ста њу. Има ми -
кро чип, али због про пу ста
ве те ри на ра он ни је унет у
ба зу по да та ка, та ко да се
не мо же до ћи до ин фор -
ма ци ја о вла сни ку.

Сто га, уко ли ко не ко пре по зна пса или зна не ко га ко ме не -
до ста је ова кав пти чар, мо же га упу ти ти на град ско при хва -
ти ли ште ко је се на ла зи у Вла син ској ули ци број 1.

У су прот ном, ако се вла сник не ја ви, пса је мо гу ће удо ми ти.

Жућ ко
Ма ли шан се на ла зи у град ском при -
хва ти ли шту бу ду ћи да га је нео д го во -
ран вла сник из ба цио на ули цу без
трун ке ху ма но сти, не ма ре ћи за ње -
го ву бу дућ ност.

Жућ ко је стар око три ме се ца и пра -
ви је муж јак са свим од ли ка ма ма лог
жи вах ног ште не та свог уз ра ста.

Би ло би по треб но да хит но про на ђе
дом бу ду ћи да до ла зе хлад ни да ни, а
он је ма ли и под ло жан свим не га тив -
ним ути ца ји ма сре ди не и окру же ња.

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.

Ивица Фајхт

Страну припремио
Јордан 
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НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: ИВИ ЦА ФАЈХТ, БА ХРЕ ИН

СПОЈ КРУ ТЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ И ЛИ БЕ РАЛ НИХ ТРЕН ДО ВА

ОСТР ВО НЕ ПЛИ ВА ЧА КО ЈЕ РА СТЕ

Иви ца го ди на ма ра ди као те ра пе ут у хо те лу „Голф”, ко ји је

сво је вре ме но из гра ђен на мо ру.

– А са да је уда љен два и по ки ло ме тра. То ли ко се на си -

па, до гра ђу је и јед но став но се остр во и фи зич ки уве ћа ва.

То олак ша ва плит ко мо ре, па је по не кад по треб но да хо да те

ки ло ме тар ка ко би вам во да би ла до по ја са. Са ма вода је

сла на и пре то пла, а пла же слич не, го ле, као у Ул ци њу. Има

тек не ко ли ко атрак тив ни јих. С дру ге стра не, сва ка ма ло ве -

ћа згра да има ба зен, док је за хо те ле с три зве зди це то оба -

ве зно. И сву где су спа си о ци, јер Ба хре ин ци су за чу до

ве ћи ном не пли ва чи. То ва жи и за мно ге ри ба ре – ис ти че

овај од ли чан пли вач.

ПА КЛЕ НЕ ВРУ ЋИ НЕ

Кли ма на Ба хре и ну је та ква

да је де сет ме се ци па кле но

вру ће, а тек у ја ну а ру и фе -

бру а ру тем пе ра ту ра пад не

до 12 сте пе ни.

– Али и тад би мо гло да се

ку па у мо ру. Нај го ре је од

ма ја до сеп тем бра, увек пре -

ко 35 сте пе ни, а у ју лу и ав -

гу сту они имућ ни ји от пу ту ју,

јер чак ни до мо ро ци ма ни је

при јат но. Та да се не мо же

без кли ма-уре ђа ја. Не кад

дав но по сто ја ле су гра ђе ви -

не ко је има ју не ку цир ку ла -

ци ју ва зду ха. Али при ча се и

да је до пре по ла ве ка Ба -

хре ин био зе ле ни ји, а тем пе -

ра ту ре ни же – ка же Фајхт.

Бахреин,
стари и нови
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Ди на мо 1945 са вла дао
кул ски Хај дук

Ре ми у дер би ју
„Жеље” и Сом бо ра ца

За на ма је још је дан ви кенд у
ко ме су љу би те љи нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у Пан -
че ву и око ли ни мо гли да ужи -
ва ју. А мо гу и да бу ду за до вољ -
ни ње го вим ис хо дом, јер су оба
пан че вач ка клу ба у Срп ској ли -
ги гру па „Вој во ди на” на ста ви -
ла да ни жу бо до ве...

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 су
на Град ском ста ди о ну уго сти -
ли Хај дук 1912 из Ку ле. По сле
бо ље игре „бр зи воз” је оства -
рио по бе ду од 2:1 и та ко на ста -
вио успе шан низ.

Мом ци тре не ра Жар ка То -
до ро ви ћа су то ком це лог су -
сре та има ли ини ци ја ти ву, а да
је би ло ма ло ви ше кон цен тра -
ци је, њи хо ва по бе да је мо гла
да бу де и убе дљи ви ја. Шан се
су про ма ши ва ли Сто ја нов ски,
Ста нић и Ми ло је вић, али „бр -
зи воз” ни је од у ста јао.

У 23. ми ну ту Сто ја нов ски је
иде ал но цен три рао, а Ста нић
је гла вом за хва тио лоп ту на не -
ко ли ко ме та ра од го ла Ку ља -
на, али је по го дио гол ма на Бра -
ћа. На од би је ну лоп ту на тр чао
је Не ма ња Ах чин и по слао је у
мре жу. По сле ове ак ци је пр ви
гол ман Хај ду ка 1912 мо рао је
да на пу сти те рен због по вре де,
а за ме нио га је гол ман Шмит.

„Бр зи воз” је на ста вио и по -
сле од мо ра да бу де тим ко ји
до ми ни ра и ства ра при ли ке.
Ини ци ја ти ва до ма ћег ти ма кру -
ни са на је у 55. ми ну ту, ка да је

Сте фан Ми ло је вић по ви сио на
2:0. У по след њих де се так ми -
ну та го сти су за и гра ли офан -
зив ни је и кре ну ли на све или
ни шта, а ус пе ли су са мо да
убла же по раз го лом ко ји су по -
сти гли у 86. ми ну ту.

Ди на мо 1945 играо је у са -
ста ву: Ан џић, Бо бар, Да шић,
Ка ри шик, Сто ја нов, Ми ло је -

вић, Ах чин, Шар че вић, Ста -
нић, Сто ја нов ски и Чор да шић,
а при ли ку су до би ли Ђо кић,
Не ду чић и Пе тро вић.

– Че сти там мо јим игра чи -
ма на још јед ној до број пар -
ти ји. То ком чи та вог су сре та
има ли смо кон тро лу игре, али
ми се не до па да то што смо
опет пред крај ме ча при ми ли
гол. Ми слим да је то по сле ди -
ца оног шо ка из про шлог ко -
ла, ка да смо у Ба нов ци ма пот -
пу но над и гра ли ри ва ла, а ни -
смо по бе ди ли, јер смо при ми -
ли гол у на док на ди вре ме на.

Иде мо да ље. Пред сто ји нам
те шко ис ку ше ње у Су бо ти ци.
Бач ка 1901 „пу ца” на сам врх.
На ма овај меч до ла зи у не вре -
ме, јер има мо мно го по вре ђе -
них игра ча, али ве ру јем да ће -
мо се то ком не де ље до бро при -
пре ми ти за опа сног ри ва ла –
ис та као је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре тре нер Ди на ма 1945
Жар ко То до ро вић.

Дер би је да на е стог ко ла Срп -
ске ли ге „Вој во ди на” од и гран
је на СЦ-у „Мла дост”, где су
пр во пла си ра ни Же ле зни чар и
че твр то пла си ра ни Рад нич ки
1912 из Сом бо ра по де ли ли фуд -
бал ски плен – 1:1 (1:0).

Ли дер из Пан че ва имао је
ини ци ја ти ву то ком це лог су сре -
та, али су го сти за хва љу ју ћи сјај -
ним ин тер вен ци ја ма свог гол -
ма на ус пе ли да из ву ку ре ми.
„Ди зел ка” је сте за ла обруч око
го ла Сом бо ра ца из ми ну та у ми -
нут, а бра ва го сти ју ко нач но је
от кљу ча на у 43. ми ну ту. Де нис
Илић је од лич но цен три рао, Ив -
ко вић је удар цем гла вом лоп ту
по слао у преч ку, али на пра вом
ме сту био је ис ку сни фуд бал -
ски вик Да ни ло Ко ва че вић, ко -
ме ни је би ло те шко да по ша ље
лоп ту на пра во ме сто.

Сом бор ци су сре ди ном дру -
гог по лу вре ме на ус пе ли да из -
јед на че го лом из сло бод ног удар -
ца, а он да је „Же ља” за и грао
још офан зив ни је. Од лич но су
шу ти ра ли Јор дан Јо ва но вић, па
Ла зар Вла ди са вље вић, а Ђор ђе
Ив ко вић је у са мом фи ни шу
утак ми це по го дио и преч ку го -
ла Рад нич ког 1912...

– Из у зет но те шка утак ми ца.
Же ле зни чар је био бо љи у пр -
вом по лу вре ме ну, ми смо не -
што бо љу игру при ка за ли у дру -
гом, па је не ре шен ре зул тат
мо жда и нај ре ал ни ји. Че сти -
там Же ле зни ча ру на све му ура -
ђе ном до са да. То је убе дљи во

нај бо љи тим у ли ги. Ми ће мо
по ку ша ти да се упу сти мо у тр -
ку за дру го ме сто, јер ми слим
да Же ле зни чар не ма прем ца у
овом ран гу так ми че ња. Хва ла
до ма ћи ни ма на го сто прим ству,
све нај бо ље же лим Же ле зни -
ча ру у на став ку пр вен ства – ре -
као је тре нер Сом бо ра ца, не -
ка да шњи играч бе о град ске Цр -
ве не зве зде и ин тер на ци о на -
лац Иван Гво зде но вић.

И по сле је да на ест утак ми ца
пан че вач ка „ди зел ка” је је ди -
ни тим без по ра за. Са да има
29 бо до ва.

– Го сти су се по ка за ли као
из у зет но до бар и чврст тим.
Би ла је то ја ко зах тев на утак -
ми ца. Мо ји мом ци су од и гра -
ли још је дан до бар меч. По ве -
ли смо на вре ме и ство ри ли
низ по вољ них при ли ка, а има -
ли смо и преч ку у фи ни шу.
Иде мо да ље, ка свом ци љу. Си -
гу ран сам да мој тим има сна -
ге да за вр ши за по че ти по сао.
Има мо још че ти ри ме ча до кра -
ја пр вог де ла шам пи о на та. Иде -
мо утак ми цу по утак ми цу, нај -
пре же ли мо да је се њи део се -
зо не окон ча мо на пр вом ме сту
– ис та као је тре нер Же ле зни -
ча ра Ду шан Је врић.

По пу лар на „ди зел ка” је овај
меч од и гра ла у са ста ву: Кне -
же вић, Јан ку лов, Ба ша но вић,
Ла за ре вић, Ани чић, Плав шић,
Јо ва но вић, Илић, Сто ја но вић,
Ко ва че вић и Ив ко вић, а при -
ли ку су у дру гом по лу вре ме ну
до би ли и Ман дић, Вла ди са вље -
вић и Та на ско вић.

Сле де ћи ви кенд до но си још
је дан меч за фуд бал ске сла до -
ку сце у ју жном Ба на ту. Сна ге
ће у Са ку ла ма од ме ри ти до ма -
ћи Бо рац и Же ле зни чар. Тај су -
срет по чи ње у 13.30 и не тре ба
сум ња ти да ће при ву ћи ве ли ку
па жњу по кло ни ка нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту.

Про шлог ви кен да, у ор га ни -
за ци ји ЏК-а Пар ти зан, у Бе -
о гра ду је одр жан ме ђу на род -
ни тур нир у џу ду Тро феј „Све -
ти слав Ива но вић Ес”. Уче -
ство ва ло је око 500 мла дих
бо ра ца из БиХ, Цр не Го ре и
Ср би је, а чла но ви ЏК-а Ди -
на мо за бли ста ли су пу ним
сја јем.

Злат не ме да ље су осво ји -
ли: Па вле Ра ди во је вић, Нико -
ла Ра да нов, Урош Ђу ри шић

и Алек са Ђу ро вић. Сре бр на
од лич ја су за слу жи ли: Да вид
Ма мој ка, Ан дреј Ни нић, Ма -
те ја Цр њин, Фи лип Фар каш,
Го луб Стри гић и Фи лип
Ћирић, а брон за ма су се оки -
ти ли: Па вле Ћо сић, Див на
Ми ла но вић, Ву ка шин
Станојков ски, Лен ка Стан -
ко вић, Алек сан дар По по вић,
Ву ка шин Ми ло са вље вић,
Душан Стан ко вић и Ни ко ла
Ми тић.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ЏУ ДО-ТУР НИР

МА ЛИ ША НИ НА ДО БРОМ ПУ ТУ...

Про шлог ви кен да у на шем
гра ду је одр жа но фи на ле Ку -
па Ср би је у га ђа њу из се риј -
ске ва зду шне пу шке у екип -
ној кон ку рен ци ји.

Ку ри о зи тет овог над ме та -
ња је сте да сва ки тим чи ни
шест чла но ва, и то нај бо љи
по је дин ци у му шкој и жен -
ској кон ку рен ци ји, у сва кој
ка те го ри ји.

Еки па Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813” осво ји ла је

тре ће ме сто, с по го ђе них 1.759
кру го ва. Три јум фо вао је тим
из Пи ро та, с 1.785 кру го ва, а
са мо круг ма ње има ла је дру -
го пла си ра на Ин ђи ја.

Пан чев ци су на сту пи ли у
са ста ву: пи о ни ри Ог њен Лу -
кић (172 кру га) и Те о до ра
Кон дић (180), ју ни о ри Алек -
са Ра ко њац (352) и Ива Ра ко -
њац (368) и се ни о ри Да ли бор
Па вло вић (372) и Да ја на Ан -
то нић (315 кру го ва).

КУП СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

БРОН ЗА ЗА „ДРУ ЖИ НУ”

Пр вен ство Ср би је у кро су одр -
жа но је 26. ок то бра у Шап цу.
Већ по тра ди ци ји, Атлет ски
клуб Ди на мо ва жи за јед ног
од фа во ри та ка да је уку пан
пла сман у пи та њу. Ове го ди -
не клуб из на шег гра да мо рао
је да се за до во љи ти ту лом ви -
це шам пи о на.

Нај бо љи ре зул тат по сти гао
је пи о нир ски тим Ди на ма, ко -
ји је осво јио ти ту лу пр ва ка Ср -
би је у тр ци на 2.000 м. Нај бо -
љи су би ли Ан дре ја Бо жа нић,
Лу ка Гли го рић и Стра хи ња
Стев шић, али тре ба по хва ли -
ти ком плет ну еки пу АК-а Ди -
на мо, јер су сви чла но ви да ли
свој мак си мум и та ко до прине -
ли овом од лич ном ре зул та ту.

По сле овог так ми че ња Дина -
мо за у зи ма ше сто ме сто у гене -
рал ном пла сма ну успе шно сти
атлет ских клу бо ва у Ср би ји.

Та ко ђе у Шап цу, про шлог
ви кен да је одр жан и „Крос
РТС-а”. Убе дљи ву по бе ду на
500 ме та ра и овог пу та из во -
је ва ла је Ксе ни ја Мр ке ла, док
је Ја на Гру јић би ла че твр та.
Ксе ни ја је овим три јум фом
так ми чар ску го ди ну за вр ши -
ла на нај бо љи на чин – са свим
по бе да ма.

Још јед на ле па вест сти же
из АК-а Ди на мо. На и ме, члан
тог клу ба Ми ха ил Шу ља на -
ла зи се у Фран цу ској, где ће
би ти уче сник Свет ског пр вен -
ства у ул тра ма ра то ну, у тр ци
на 24 са та.

Ово је јед на од нај те жих
ди сци пли на у спор ту и не зах -
те ва са мо фи зич ки ап со лут -
но спрем ног спор ти сту, већ и
ње го ву мен тал ну спрем ност
да из др жи на пор ко ји тра је
цео је дан дан.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У КРО СУ

ДИ НА МО ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН
ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ВО ЗО ВИ” ИДУ ПО РЕ ДУ ВО ЖЊЕ

Мно го успе ха про те клог ви -
кен да има ли су и так ми ча ри
Џу до клу ба „Ака де ми ја Јо чић”
из Стар че ва.

На ме ђу на род ном тур ни ру
„Све ти слав Ива но вић Ес” у
Бе о гра ду уче ство ва ло је осам
ма лих „ака де ма ца”, а у
Старче во је сти гло чак шест
тро фе ја.

Ђор ђе Ма ле тић је по ка зао
ап со лут ну до ми на ци ју, јер је с
три ефект на ба ца ња осво јио
злат ну ме да љу. За ни јан су сла -
би је бо рио се Ми јат Ву ко са -
вље вић, ко ји је по сле две по бе -
де ипо ни ма по кле као у фи на -
лу и за слу жио је сре бро. Одлич -
је истог сја ја при па ло је и Ла -
ри То мић, а брон зе су за слу -

жи ли Вук Јо ва но вић, Вања Шу -
пић и На ум Сла до јевић.

У исто вре ме Пе тар Но ва ко -
вић је пред ста вљао свој клуб и
сво ју зе мљу на „Адлер ку пу” у
Не мач кој. То је нај пре сти жни -
ји европ ски куп у кон ку рен ци -
ји мла ђих ка те го ри ја, а ове го -
ди не је оку пио 2.500 уче сни ка
из 43 зе мље.

По сле се ри је сјај них ре зул -
та та, као во де ћи на ли сти 
ЏСС-а, Пе тар Но ва ко вић се из -
бо рио за уче шће на овом тур -
ни ру, где чак ни три по бе де ни -
су га ран то ва ле осва ја ње ме даље.

Пе тар је имао баш то ли ко
три јум фа, ко ји ма је до шао до
по лу фи на ла. И та да је био до -
ми нан тан, био је у пред но сти,
а он да га је не ис ку ство ко шта -
ло по ра за у по след њих два де -
се так се кун ди ме ча.

– Ве о ма сам за до во љан Пе -
тро вим на сту пом у Не мач кој.
Ма ло љу ди мо же да раз у ме шта
је све по треб но да би се на ова -
квом так ми че њу осво ји ла ме -
да ља. Оста је жал, јер му је само
ма ло не до ста ја ло до тро фе ја,

али иде мо да ље. Пе тар је бо -
рац ко ји обе ћа ва и у ко га вре ди
ула га ти – ре као је тре нер Ми -
ро слав Јо вић.

Пред ма лим бор ци ма је
будућ ност. Би ће још да на за
мег да на...

МА ЛИ „АКА ДЕМ ЦИ” НИ ЖУ УСПЕ ХЕ

СТАР ЧЕВ ЦИ НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЈОШ ЈЕД НА ВРЕД НА ПО БЕ ДА
Сен ку на три јумф
баци ла по вре да 
Це це Ни чев ски

У су бо ту са Сло гом

Ру ко ме та ши це ЖРК Пан че ва
још јед ном су об ра до ва ле сво је
на ви ја че. Де вој ке ко је пред во -
ди тре нер Мар ко Кр стић про -
шлог ви кен да су го сто ва ле у
Сме де ре ву, где су од ме ри ле
сна ге с Мла дим рад ни ком. Би -
ла је то утак ми ца пе тог ко ла
Су пер Б ли ге.

Иа ко је до ма ћи тим у овај
ду ел ушао као бла ги фа во рит,
Пан чев ке се ни су упла ши ле
иза зо ва, од и гра ле су из ван ред -
ну утак ми цу и уз диг ну тих ру -
ку на пу сти ле по при ште окр -
ша ја: Мла ди рад ник – ЖРК
Пан че во 21:29 (10:15).

Не ве на Џе лај ли ја и ње не са -
и гра чи це су од са мог по чет ка
за и гра ле до бро и кон тро ли са -
ле су цео ток утак ми це. Де вој -
ке из до ма ћег ти ма ко ли ко-то -
ли ко су одо ле ва ле са мо до осмог
ми ну та, ка да је ре зул тат гла -
сио 4:4. Пан чев ке су по том до -
да ле гас...

На го лу ти ма из на шег гра -
да бри љи ра ла је Ми ли ца Илић,
а Све тла на Ни чев ски, Алек -
сан дра Ва сић и оста ле де вој -
ке ко је су но си ле дрес Пан че -
ва би ле су не ми ло срд не у
нападу. Већ у пет на е стом ми -
нуту би ло је 5:8, а ру ко ме -

таши це Мла дог рад ни ка ни -
јед ном ви ше ни су чак ни при -
пре ти ле го шћа ма...

ЖРК Пан че во је играо у са -
ста ву: Ми ли ца Илић, Ана ста -
си ја Гр гов ски, Зо ра на Мар ко -
вић, Ти ја на Си мић (шест го ло -
ва), Аме ли ја Уско ко вић, Не ве -
на Џе лај ли ја (два), Те о до ра Ста -
но је вић, Та ма ра Пет ко вић
(шест), Ма ри ја Ми трић (шест),
Све тла на Ни чев ски (че ти ри),
Ана ста зи ја Јам бру шић, Ти ја на
Ри стић, Иво на Пе шић, Алек -
сан дра Ва сић (пет го ло ва) и
Ма ри ја Ра ки џић.

– Од и гра ли смо из у зет но до -
бру утак ми цу. Био је то си гурно
наш нај зре ли ји меч ове се зо не.
Из ван ред но је функ ци о ни са ла
од бра на, у ко јој је ко ман до ва ла
Ми ли ца Илић, гол ман. Сјај не
су би ле и Ма ри ја Ми трић, Алек -
сан дра Ва сић на ме сту пи во та,
па Ти ја на Си мић. Све де вој ке
за слу жу ју по хва ле. Од пр вог до
по след њег ми ну та кон тро ли са -
ли смо утак ми цу. Ипак, ве ли ку
сен ку на овај ва жан три јумф
ба ци ла је по вре да ко ле на Це це
Ни чев ски. Она је ја ко би тан
шраф у на шем ти му, али шта је

ту је, иде мо да ље. Оче ку је мо
се ри ју те шких ме че ва про тив
кан ди да та за пла сман у ви ши
ранг – ре као је у те ле фон ском
раз го во ру тре нер ЖРК Пан че -
ва Мар ко Кр стић.

Већ у су бо ту, 2. но вем бра, у
Ха лу спор то ва на Стре ли шту
до ла зи Сло га из Пе тров ца на
Мла ви, тим ко ји је у до са да -
шњем пр вен ству пре тр пео са -
мо је дан по раз. Утак ми ца по -
чи ње у 18.30, а уз по моћ с три -
би не де вој ке из ЖРК Пан че ва
лак ше ће се су прот ста ви ти ве -
ли ком фа во ри ту.

Сја јан по сао оба ви ли су чел -
ни љу ди ОК-а Од бој ка 013 ка -
да су ан га жо ва ли ис ку сне, су -
пер ли га шке игра чи це, а уз то
и на ше су гра ђан ке. С до ла -
ском де во ја ка ко је су оста ви -
ле озби љан траг у срп ској жен -
ској од бој ци по пу лар ност овог
спорт ског ко лек ти ва по ста је
све ве ћа.

Та ко Од бој ка 013 тре нут но
оку пља пре ко 300 де вој чи ца из
Пан че ва и око ли не, а ак тив но
је чак де вет се лек ци ја. Шест
еки па Од бој ке 013, ра зних уз -
ра сних ка те го ри ја, над ме ће се
у Раз вој ној ли ги Бе о гра да, а
три се лек ци је овог спорт ског
ко лек ти ва игра у так ми че њи -
ма под окри љем Од бој ка шког
са ве за Вој во ди не.

Да се с де вој чи ца ма од лич -
но ра ди, по ка зу је и по да так да
је Од бој ка 013 у Раз вој ној ли -
ги Бе о гра да до са да од и гра ла
два на ест утак ми ца, а има скор
од је да на ест по бе да и са мо јед -
ног по ра за.

Ипак, вред ност и ква ли тет
не ког спорт ског ко лек ти ва огле -
да ју се кроз ре зул тат се ни ор -
ских ти мо ва. Од бој ка 013 је
ове се зо не офор ми ла за и ста јак
са став, па је без ика кве ди ле ме
глав ни фа во рит за осва ја ње
шам пи он ске ти ту ле у Пр вој вој -
во ђан ској ли ги.

Де вој ке ко је пред во де тре -
не ри Иван Кр го вић и Вла ди -

мир Јо ван чић про шлог ви кен -
да су оства ри ле и дру ги ово се -
зон ски три јумф, та ко ђе вр ло
убе дљив: Од бој ка 013 – Вр шац
3:0, по се то ви ма 25:17, 25:8 и
25:13.

Већ сам по глед на ко на чан
ис ход до вољ но го во ри о од но -
су сна га на пар ке ту пан че вач -
ке Ха ле спор то ва. На та ша Бо -
жић и ње не дру га ри це до ми -
ни ра ле су у свим еле мен ти ма
игре, па го шће ни су има ле ни

грам на де да мо гу да на чи не
не ко из не на ђе ње.

Од бој ка 013 игра ла је у са -
ста ву: Ма ри ја Ма рић, Ми ла на
Ни ћи фо ро вић, Ми ли ца Ку жић,
Ни ко ли на Ве ско вић, Дра га на
Мар ко вић, Со фи ја Аша нин, Бо -
ја на Бе лић, Ка та ри на Шо шта -
рић, Је ле на Пе тров, Ан ђе ла Ву -
ја нић, Јо ва на Кља ић и На та ша
Бо жић.

Тре ће ко ло на про гра му је
на ред ног ви кен да. Де вој ка ма

Од бој ке 013 пред сто ји пут у
Ки кин ду и мег дан са исто и ме -
ним до ма ћи ном.Утак ми ца ма
че твр тог ко ла про шлог ви кен -
да је на ста вље на пр вен стве на
тр ка

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЛИ ЈА У ВОЂСТВУ

У про сто ри ја ма ЕТШ „Ни ко ла
Те сла” про шле су бо те је одр -
жан дру ги ме мо ри јал ни тур нир
у ре ша ва њу ша хов ских про бле -
ма, по све ћен ин тер на ци о нал -
ном мај сто ру Па влу Ор ло ву.

Ове го ди не так ми че ње је до -
би ло ме ђу на род ни ка рак тер,
јер су се исто вре ме но у Ри ги
над ме та ли уче сни ци из Ле то -
ни је и Ли тва ни је. Већ по тра -
ди ци ји, су дио је мај стор про -
блем ског ша ха Зо ран Си би но -
вић, а ре зул та ти на ших уче -
сни ка су се бо до ва ли и за пе то,
прет по след ње ко ло Ли ге ре ша -
ва ча Ср би је.

Наш мла ди су гра ђа нин Или -
ја Се ра фи мо вић у кон ку рен ци -
ји нај бо љих ре ша ва ча до стој но
је бра нио бо је свог гра да и за у -
зео тре ће ме сто са 45 по е на од
60 мо гу ћих. Се ра фи мо вић је
овим на сту пом на ста вио низ од -
лич них ре зул та та и за др жао вођ -
ство у ге не рал ном пла сма ну.

КУП ШАМ ПИ О НА

Про шлог ви кен да у ба њи Ко -
ви ља чи одр жан је пе ти ме ђу -
на род ни тур нир у ка ра теу под
на зи вом „Куп шам пи о на”. У
кон ку рен ци ји 240 так ми ча ра
из 30 клу бо ва из Хр ват ске, БиХ
и Ср би је над ме та ло се и пет
бо ра ца КК-а Мла дост.

Нај сјај ни је од лич је осво ји ла
је по ле тар ка Ду ња Јо ва но вић.
Сре бр не ме да ље су за ра ди ли
Фи лип Ву ји но вић, Но вак Ни -
ко лић и Ми лош Ми лу ти но вић,
док се брон зом оки тио Мар ко
Ми лу ти но вић.

Ови де ча ци су чи ни ли и тим
КК-а Мла дост у бор ба ма, ко ји
је осво јио сре бр но од лич је.

ТРКА У ВАЉЕ ВУ
На улич ној тр ци у Ва ље ву, у вр -
ло ја кој кон ку рен ци ји, чла но ви
АК-а Та миш су за бли ста ли.

У тр ка ма нај мла ђих злат не
ме да ље су осво ји ли Ни на Ра -
до ва но вић, Ђор ђе Ар сић и Сте -
фан Ма рић, сре бром се оки ти -
ла Ол га Ли си цин, док је Ања
Ми мић за ра ди ла брон зу.

Еми ли ја Је ле си је вић је дру -
га сти гла на циљ у тр ци на 700
м, Са ња Ма рић је три јум фо ва -
ла у тр ци на 800 м, а у ис тој
ди сци пли ни Алек са Нер ти ца
је за ра дио сре бро. У гру пи ста -
ри јих пи о нир ки Ања Ма рић је
би ла нај бр жа на 800 м, а Ми -
ли ца Бан чић је тре ћа сти гла
на циљ. Ју ни ор ка Ми ли ца Кне -
же вић за слу жи ла је сре бро у
ис тој ди сци пли ни.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Те2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВА ТЕР ПО ЛИ СТИ МЛА ДО СТИ БО РА ВИ ЛИ У РУ СИ ЈИ

ПУН КО ФЕР УТИ СА КА ИЗ МО СКВЕ
Ва тер по ло клуб Мла дост из
Пан че ва већ де сет го ди на га ји
при ја тељ ске од но се с мо сков -
ским Тор пе дом. Не дав но су де -
ча ци из на шег гра да уче ство -
ва ли на тур ни ру одр жа ном у
пред гра ђу глав ног гра да Ру си -
је, ко ји је ор га ни зо вао ВК Пи -
о нер из Ра мен ско ја.

Тим Мла до сти чи ни ли су де -
ча ци ро ђе ни 2006. и 2007. го -
ди не, а у Мо скви су бо ра ви ли:
Д. Ја ко вље вић, Б. Де ја но вић, З.
Оберк нез, М. Бој ко вић, Р. Ри -
стић, Н. Ми нић, У. Мил ко вић,
А. Ми тро вић, П. Ми хај ло вић,

Н. Ми лић, Л. Авра мо вић, Ј. Бо -
жић, М. Злат ко вић, О. Ку зма -
но вић, Л. Дра ган, М. Ата на сов
и К. Ста но је вић. Еки пу су пред -
во ди ли тре не ри Ла зар Па на јо -
то вић и Сло бо дан Стан чул.

На ши де ча ци су по не ли по -
зи тив не ути ске, а јед но днев ни
оби ла зак Мо скве по себ но их је
им пре си о ни рао.

Ово ле по спорт ско дру же ње
би ће на ста вље но на про ле ће,
ка да ће де ча ци из Тор пе да го -
сто ва ти у на шем гра ду, на ме -
мо ри јал ном тур ни ру „Ми лен -
ко Пе тро вић”.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА 013 У ЦЕН ТРУ ПА ЖЊЕ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ
недеља, 19 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СЛОГА
субота, 18.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Фекетић: ЈАДРАН–ДОЛОВО
мушкарци

Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
субота, 16.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Србобран: ТРИЈУМФ–ЈАБУКА
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ВРАЊЕ
субота, 16 сати
мушкарци

Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Кикинда: КИКИНДА – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: ВИРТУС БАКЕТ – БНС
петак, 21 сат
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ
недеља, 16 сати
Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА 1901 – ДИНАМО 1945
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–БЕГЕЈ
недеља, 13.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – РАДНИЧКИ (К)

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Смедерево: М. РАДНИК – ЖРК ПАНЧЕВО 21:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–МОКРИН 29:19
мушкарци

Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО 20:19
Јабука: ЈАБУКА – Н. ПАЗОВА 27:20

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Елемир: НАФТАГАС – ОРК ПАНЧЕВО 30:24

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

С. Митровица: СРЕМ–ДИНАМО 3:0
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–ВГСК 3:0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВРШАЦ 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД 78:72

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО 80:79

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ХАЈДУК 1912 2:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ 1912 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–БОРАЦ 1:0
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР 2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–ЈУГОСЛАВИЈА 3:2
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈЕДИНСТВО 0:4
Иваново: СТРЕЛА–ПОТПОРАЊ 3:0



СПОРТ

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Редакција: Синиша Трајковић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи),
013/300-820 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa”
Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не
враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs •
e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

Теодора Биро,
гимназијалка:

     – Планирам да
учим преко дана, али и
да изађем с
пријатељима. После
тога бих отишла на
рођендан, а једно вече
идем и на журку.
Морам некако да
уклопим и тренинг.

Антоније
Станковић,
гимназијалац:

    – С друговима 
ћу проводити 
време. Понешто ћу 
да одрадим и 
за школу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Пола
Кад филозофи кажу да не треба сагледати део појаве, 

    већ њену целину, суштину, немају појма о чему причају.

    Али то им је посао.

    Па, није баш тако.

    То је, евентуално, пола истине.

    Тек кад човек својим очима види да су ствари 

    преполовљене, да имају полове, онда се у то и увери.

    Филозофирам, мислим, филозофирам.

Наопако
Постоје само две врсте људи: лоши и добри.

    Или обрнуто.

    Може да буде и наопако, кад се вербално разради.

    Лоши мисле да могу да мељу добре, док им се добрим не врати.

    Онда се збуне, па размишљају...

    Неки од њих постану добри.

    Ни добри нису имуни на обрнуто, танка је граница.

    Зато точак никада не може да буде наопак.

Одмор
Е, кад чобанин одведе овчице на испашу...

    Милина. Завали се. Свира у фрулицу.

    Напујда кера да повремено залаје.

    Или лично запрети батином.

    Овчице стоје мирно, скоро да салутирају, али аплаудирају.

    Опет свира у фрулицу.

    Шта год ’оће, зна да га се боје.

    А око њега је прелепа, мирисна стварност.

Још је дан члан ШК-а „Аље хин” за бли -
стао је на ве ли ком так ми че њу.

Про шлог ви кен да је одр жан тур нир
„По бед ник”, на ко ме су се так ми ча ри
бо ри ли и за реј тинг-по е не.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји Вук Ка -
нач ки је осво јио пет бо до ва из се дам
пар ти ја и та ко за у зео тре ће ме сто. Вук
је и овог пу та, као је дан од нај мла ђих
уче сни ка у гру пи, по ка зао да му игра са
ста ри јим про тив ни ци ма не пред ста вља
про блем.

Де ца из ШК-а „Аље хин” на ста вља ју
кон ти ну и тет осва ја ња ме да ља на свим
тур ни ри ма на ко ји ма уче ству ју. А. Ж.

НАД МЕ ТА ЊЕ У ША ХУ

БРОН ЗАНА МЕДАЉА ЗА ВУ КА КАНАЧКОГ

Невена Видаковић,
гимназијалка:

     – Посетићу бабу у
Сомбору. Кад се вратим,
ићи ћу на час бубњева.
Можда нећу стићи да
учим, желим да се
одморим. Одвојићу
време и за пливање на
Градском базену.

Дру га по бе да пан че вач ких
ко шар ка ша

Сле ди го сто ва ње у Чач ку

Че твр то ко ло Ко шар ка шке ли ге Ср би је,
ко је је би ло на про гра му про шлог ви -
кен да, до не ло је и дру гу по бе ду еки пи
Та ми ша. Мом ци ко је пред во ди тре нер
Бо јан Јо ви чић уго сти ли су по пу лар не
„клон фе ре” из на шег глав ног гра да у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту. Био је то
меч за од бој ка шке сла до ку сце, с мно го
жа ра и бор бе но сти, у ре гу лар ном де лу
утак ми це ни је би ло по бед ни ка, играо
се и про ду же так...

На кра ју су се ра до ва ли мом ци из
Пан че ва: Та миш – ОКК Бе о град 78:72,
по че твр ти на ма 10:16, 23:18, 20:19, 15:15
и у про ду жет ку 10:4.

Го сти су мно го бо ље ушли у овај ду -
ел. Игра ли су агре сив но у од бра ни и
ефи ка сно у на па ду и пот пу но из не на -
ди ли Са шу Ра до ви ћа и ње го ве са и гра -
че. ОКК Бе о град је на по чет ку утак -
ми це по вео с 10:0, па је тре нер Та ми -
ша Бо јан Јо ви чић мо рао да ре а гу је.
По сле тајм-ау та ње го ви ко шар ка ши су
за и гра ли ма ло агил ни је и ус пе ли да
при ми ре сил не на ле те го сту ју ћих 
игра ча, а ко нач но је про ра дио и шут.
По сле пр вих де сет ми ну та ОКК Бе о -
град је имао пред ност од шест по е на –
10:16.

Дру га че твр ти на до не ла је мно го бо -
ље из да ње Та ми ша. Пре драг Пр ља и
Алек са Ча бри ло би ли су не ре ши ва ениг -
ма за го сте. По сти за ли су ефект не ко -
ше ве, раз и гра ва ли клуп ске дру га ре...
Тим из на шег гра да ус пео је да стиг не
пред ност Бе о гра ђа на, ко ји су на по лу -
вре ме оти шли са са мо „по ла ко ша” пред -
но сти – 33:34.

По сле од мо ра се раз и грао и Џе ред
Ро удс, ко ји је био за чет ник ре зул тат -
ског пре о кре та у тре ћој че твр ти ни. По -
сти гао је две „трој ке”, до нео пред ност
свом ти му и са и гра чи ма улио до дат ну
до зу са мо по у зда ња, али и под гре јао ат -
мос фе ру на три би ни пан че вач ког „хра -
ма спор та”. Та миш је во дио и са се дам
по е на (51:44), али је на кра ју тре ће че -
твр ти не на се ма фо ру пи сао ре зул тат
53:53.

Пра ву ко шар ка шку дра му до нео је
по след њи пе ри од утак ми це. Сре ди ном
че твр те че твр ти не ОКК Бе о град је имао
и де вет по е на „ви шка”, али Та миш се
ни је пре да вао. Кон це игре у сво је ру ке
пре у зе ли су Ни ко лић и Ва сић и ус пе ли
су у сво јим на ме ра ма. Та миш је сти гао
до из јед на че ња, про ду жет ка и – но ве
шан се за по бе ду.

До дат них пет ми ну та сјај не ко шар -
ка шке пред ста ве у на шем гра ду про те -
кло је у ап со лут ној до ми на ци ји до ма -
ћег ти ма. Но ше ни по др шком с три би -
не, ко шар ка ши Та ми ша ви ше ни су до -
зво ли ли ни ка кво из не на ђе ње. Пр ља и

Ни ко лић би ли су у глав ним уло га ма,
али че стит ке за слу жу ју сви мом ци ко ји
су про шле су бо те но си ли дрес Та ми ша.

– Че сти там мом ци ма из оба ти ма на
бор бе но сти и ква ли тет ној игри. Бо ри ли
су се му шки, за сва ку лоп ту, ак ци ју,
сва ки скок. За и ста су да ли све од се бе.
Мој тим је кра си ла фе но ме нал на енер -
ги ја, али ни го сти ни су мно го за о ста ја -
ли. Ле по је би ло би ти део ова кве пред -
ста ве – ре као је тре нер еки пе из на шег
гра да Бо јан Јо ви чић на кон фе рен ци ји
за но ви на ре од мах по сле утак ми це.

По сле че ти ри ко ла Та миш има скор
од две по бе де и два по ра за. За млад и
пот пу но ре но ви ран тим у од но су на про -
шлу се зо ну нор мал но је да има осци ла -
ци је. Ипак, ка ко пр вен ство бу де од ми -
ца ло, не тре ба сум ња ти да ће Та миш
де ло ва ти све бо ље.

– Би ла је то фи зич ки вр ло зах тев на
утак ми ца. Ја ко ло ше смо по че ли, али
смо у на став ку не ка ко ус пе ли да се кон -
со ли ду је мо и вра ти мо у свој ри там. Ми -
слим да је на ша ве ћа же ља за по бе дом
овог пу та пре о вла да ла. Ово је ве о ма ва -
жан три јумф за нас – ис та као је сјај ни
ко шар каш Та ми ша Пре драг Пр ља.

Сле де ћег ви кен да еки па из на шег гра -
да на ћи ће се ве ро ват но на нај те жем ис -
ку ше њу до са да. Сле ди јој пут у Ча чак и
мег дан с до ма ћим Бор цем, ко ји има
сво је ме сто у са мом вр ху срп ске ко шар -
ке и мак си ма лан учи нак у до са да шњем
шам пи о на ту. А. Живковић

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ДО ТРИ ЈУМ ФА 
ПО СЛЕ ПРО ДУ ЖЕТ КА


