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У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  4 .  ОКТОБРА 2019.
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У МОМ СОКАКУУ МОМ СОКАКУ

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

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

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

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

ШТА СЕ ДИМИЛО 27. СЕПТЕМБРА 

ЛАЖНА УЗБУНА
ЗБОГ СТАКЛАРЕ

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевке и Панчевци
с модних писта

стр. 9
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ТЕМА: ЛЕПОТА ИЛИ ЗДРАВЉЕ, ОДЛУЧИТЕ САМИ

ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ
О ЗДРАВОЈ ИСХРАНИ

УТЕРИВАЊЕ ПОРЕЗА

Влада „гаси” 
програмере

страна 5

страна 7

l Дијете некад могу 
да вас убију

l Да ли заиста постоји 
природна храна

Број 4834, година CLI

Ко штити грађане 
од институција

» страна 2

Шта је бесплатно
код нотара

» страна 8

страна 3



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 4. октобар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

О ФУНКЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Сто го ди на
са мо ће

Пр ви, дру ги, тре ћи, че твр ти...
Пе ти ок то бар. Да тум ко ји озна -
ча ва, чеш-чеш, шта?

Раз о ча ра ње и фру стра ци ју.
Из не ве ре не на де и оче ки ва ња,
јер се ни је де сио ше сти. Мо ме -
нат у ко ме су ге не ра ци је са да -
шњих пе де се то го ди шња ка по -
ми сли ле да се за јед но са
Зе мљом око Сун ца окре ћу и
њи хо ви жи во ти, на бо ље. А са да
су не где по бе лом све ту или ла -
мен ти ра ју над про пу ште ном
шан сом...

Ко ли ко су та да шњи три де се -
то го ди шња ци пи та ни у ве зи с
њи хо вим суд би на ма? Исто ко -
ли ко и да на шњи. Са мо, че сто се
до га ђа да у тре нут ку ка да се не -
што де ша ва чо век ни је све стан
сво је бе све сти; ни је у пи та њу са -
мо ма њак жи вот ног ис ку ства,
има то ве зе и с по ли тич ком
(не)кул ту ром, идо ло по клон -
ством, не ма њем са мо по у зда ња,
ви шком не зна ња...

Енер ги ја оно мад ис тро ше на
ни ка ко да се вра ти у жи ле са да
„пе то бан ка ши ма”. Же ле ли су
да се, с по но сом, на зи ва ју „ше -
сто ок то бар ци ма”, они ма што ће
уче ство ва ти у ре но ви ра њу,
озбиљ ном по спре ма њу, „ге не -
рал ци” дру штва и др жа ве, а све
се све ло на ћар ели та и јад и бе -
ду ду ха гра ђан ства. Ни шта дру -
га чи је ни је ни ско ро два де сет
го ди на ка сни је...

У ства ри, от кад је ово пар -
тиј ска др жа ва, а за чет ке то га
’лад но мо же мо сме сти ти у го -
ди не од мах иза Ве ли ког ра та,
да кле сто го ди на – све је исто.
Ме ња ју се са мо бо је стра на ка
на вла сти, име на љу ди ко ји у
њој уче ству ју, ко а ли ци је... Као
ба ја ги, су прот ста вља ју се по ли -
тич ки про гра ми (са из у зет ком
пе ри о да у ко ме је све и свја био
друг Ти то; та да се бар, што је
по ште но, зна ло да је он до жи -
вот ни ли дер), ци ље ви и прав -
ци кре та ња дру штва, за кле тве
и кле тве...

А гра ђа ни? Они оста ју са ми,
па ко сво ју со ци јал ну ин те ли -
ген ци ју же ли да и да ље тро ши
на пи та ња др жа ве и дру штва,
тај се ствар но бе сми сле но
троши.

За то су про те сти гра ђа на по
гра до ви ма Ср би је то ком про ле -
ћа из гле да ли као не што но во, а
ста ро: ли чи ли су на бу ђе ње. Али
јед на чи ње ни ца упа да у очи –
од ре кли су се од мах, у ста р ту,
свих мо гу ћих по ли тич ких пар -
ти ја, на цр та ли су да су у свом
фил му, да же ле да бу ду оста -
вље ни на ми ру, да хо ће да бу ду
са ми.

Пр ви, дру ги, тре ћи, че твр ти...
Пет сто пе ти пут.

Пише: Синиша Трајковић

До 1. ок то бра 841 обра ћа ње

Све мо ра да се 
са о бра зи про пи си ма

По ред ин сти ту ци је ре пу блич ког ом -
буд сма на, по сто ји и ло кал ни, у број -
ним гра до ви ма у Ср би ји, ме ђу ко ји -
ма је и Пан че во. У зва нич ним
до ку мен ти ма сто ји да је то „не за ви -
сан и са мо ста лан ор ган ко ји шти ти
пра ва гра ђа на и кон тро ли ше рад
Град ске упра ве, по себ них ор га ни за -
ци ја и слу жби Гра да Пан че ва, као и
дру гих ор га на и ор га ни за ци ја, пред у -
зе ћа и уста но ва чи ји је осни вач Град
Пан че во, а ко ји ма су по ве ре на јав на
овла шће ња”.

Скуп шти на гра да Пан че ва је на сед -
ни ци у ју лу ове го ди не из гла са ла од -
лу ку о ло кал ном ом буд сма ну, у ко јој
су на ве де не над ле жно сти и овла шће -
ња овог те ла. По ред по сто је ћих, као
што су кон тро ли са ње по што ва ња пра -
ва гра ђа на, утвр ђи ва ње по вре де учи -
ње не ак ти ма, рад ња ма или не чи ње -
њем ор га на упра ве, те за ко ни то сти,
пра вил но сти и ефи ка сно сти ра да ор -
га на упра ве гра да, пред ви ђе на је и ме -
ди ја ци ја, од но сно мир но ре ша ва ње
спо ро ва из ме ђу гра ђа на и ор га на
упра ве уз по сре до ва ње. Уз то, на осно -
ву ис ку ста ва у ра ду, про ме ње ни су ро -
ко ви за од го во ре, а овом од лу ком за -
штит ник гра ђа на је пре и ме но ван у
ло кал ног ом буд сма на, чи ме су уса гла -
ше ни под за кон ски ак ти са За ко ном о
ло кал ној са мо у пра ви.

Ову функ ци ју у на шем гра ду вр ши
Је ле на Стој ко вић Со ко ло вић са са рад -
ни ци ма.

Кључ: ау то ри тет

По сту пак ко ји за штит ник гра ђа на во -
ди бес пла тан је за под но си о ца при ту -
жбе. Она се под но си у ро ку од јед не
го ди не од да на учи ње не по вре де, не -
пра вил но сти или од до но ше ња по -
след њег ак та у спо р ној ства ри. Је ле на
Стој ко вић Со ко ло вић ка же:

– Сна гом ау то ри те та пан че вач ки
ом буд сман овла шћен је да по сту па
пре ма обра ћа њи ма гра ђа на на ма на
раз ли чи те на чи не, и то да са гла сно
при ту жба ма гра ђа на сво јим пре по ру -
ка ма и по сре до ва њем упо зо ри ор ган
ло кал не са мо у пра ве да је сво јим чи -
ње њем или не чи ње њем по сту пио у су -
прот но сти са сво јом од лу ком, те да
све мо ра да са о бра зи про пи си ма. Ми
мо ра мо да да мо сво је ми шље ње о то -
ме да ли је не ки ло кал ни про пис у са -
гла сно сти с ви шим, ре пу блич ким. Ако
ни је, тре ба да ини ци ра мо из ме ну или
до пу ну та квог град ског про пи са. Све
то упу ћу је мо Скуп шти ни гра да. Исто
та ко, са ве ту је мо гра ђа не на ко ји на -
чин мо гу да оства ре она сво ја пра ва
за ко ја ом буд сман ни је над ле жан. Али
има мо за кон ску оба ве зу да пру жи мо
и у та квим слу ча је ви ма прав ну по моћ.

У 2019. го ди ни, до 1. ок то бра, де -
ша ва ле су се уо би ча је не си ту а ци је,
али је би ло и но вих.

– Ни је би ло знат них од сту па ња у
бро ју обра ћа ња гра ђа на – би ло их је

БОРБА ЗА ГРАЂАНКЕ И ГРАЂАНЕ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Поново ради.

У центру града, ових дана.

Снимио: Милан Шупица

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

841. Фор ми ра но је 110 пред ме та ко ји
су се од но си ли на ор га не ло кал не са -
мо у пра ве; ма ли број је про сле ђен ре -
пу блич ком за штит ни ку гра ђа на. По -
ред ре ша ва ња у по ступ ци ма по
при ту жба ма, ло кал ни ом буд сман уче -
ству је у ини ци ра њу до но ше ња од лу ка
Скуп шти не гра да ко је се од но се на за -
шти ту и уна пре ђе ње пра ва гра ђа на.
Пре две го ди не ини ци ра ли смо до но -
ше ње од лу ке ко јом ће се утвр ди ти пра -
во оту ђе ња ста но ва што су ко ри сти ла
из бе гла и ра се ље на ли ца ра ди њи хо ве
трај не ин те гра ци је, а она је до не та фе -
бру а ра ове го ди не. Уз по ме ну то, има -
ли смо број не пре по ру ке с на ше стра -
не, што је до бро, јер је то де ло твор ни је

и екс пе ди тив ни је. Ви дљив је на пре дак,
по себ но у од но су ко ји има мо са ор га -
ни ма ло кал не са мо у пра ве: у ве ћем
бро ју пред ме та они су, по сле ан га жма -
на ло кал ног ом буд сма на, већ то ком
по ступ ка по при ту жба ма от кло ни ли
не до стат ке у свом ра ду, што је ве о ма
по зи тив но. Кључ сна ге ау то ри те та ло -
кал ног ом буд сма на је у пре по зна ва њу
про бле ма и њи хо вом по ста вља њу на
ин сти ту ци о нал ни ни во, као и, на рав -
но, у њи хо вом ре ша ва њу – об ја шња ва
Је ле на Стој ко вић Со ко ло вић.

Све при ту жбе и сви од го во ри над -
ле жних ор га на мо ра ју да бу ду у пи са -
ној фор ми. А ро ко ви?

– Ор ган ло кал не са мо у пра ве мо ра
да се у ро ку од пет на ест да на из ја сни
у ве зи с при ту жбом гра ђа на ко ја нам
је до ста вље на. Рок од три де сет да на
при ме њу је се ско ро ис кљу чи во у си -
ту а ци ја ма ка да по при ту жби ор ган ло -
кал не са мо у пра ве има оба ве зу да хит -
но от кло ни про пуст. С дру ге стра не,
ло кал ни ом буд сман има оба ве зу, то
је наш по сао, да пре ци зно од ре ди ро -
ко ве. Они мо гу да за ви се од те ма ти -
ке, ра зних окол но сти, др жав них пра -
зни ка на при мер. А гра ђа ни се жа ле
на ра чу не јав них пред у зе ћа, не ис по -
ру чи ва ње или не а де кват но пру жа ње
услу га, као и у слу ча је ви ма ка да же ле
да иза ђу из уго вор ног од но са – на во -
ди на ша са го вор ни ца.

За до вољ ни пре по ру чу ју

Ка да се ра ди о се кре та ри ја ти ма и
Град ској упра ви, гра ђа ни се жа ле на
ћу та ње ад ми ни стра ци је, од но сно на

нео д лу чи ва ње по њи хо вим зах те ви ма
у аде кват ним ро ко ви ма.

– При ту жбе су че сто осно ва не, али
се де ша ва и да до ла зи до не спо ра зу -
ма. Мо гу ће је и да гра ђа ни не ма ју пра -
ву ин фор ма ци ју, да ни су упу ће ни, да
им не што ни је до вољ но до бро об ја -
шње но. Он да, по што ор га ни на ма мо -
ра ју све по тан ко да об ја сне, у при ли ци
смо да то са зна ње гра ђа ни ма пре не се -
мо. До бро је да су гра ђа ни све бо ље
ин фо р ми са ни о на шем де ло кру гу по -
сла. И из гле да да има ју по ве ре ња у ин -
сти ту ци ју ло кал ног ом буд сма на – при -
ча Је ле на Стој ко вић Со ко ло вић.

Де ша ва се да љу ди до ла зе и за то
што је ом буд сман не ко ме ко је бли -
зак но вој стран ци већ по мо гао, па је
пре по ру чен.

– По себ но нам је дра го да чу је мо
да је не ко био за до во љан на шом ре -
ак ци јом, па је за то не ко дру ги до шао
код нас. Не ке ства ри се ре ша ва ју и
усме но, на ли цу ме ста. Јед но став но,
осе ти те ка да не ки про блем мо же да
се аде кват но и кон крет но од мах ре -
ши. Ко му ни ка ци ја ко ју сва ко днев но
оства ру је мо са ор га ни ма ло кал не и
ре пу блич ке упра ве че сто уме да пре -
су ди. Има мо ау то ри тет, то јест по сто -
ји све сност да свој по сао ра ди мо у
скла ду с про пи си ма, па нам се вра та
отва ра ју. До га ђа се да по сле крат ког
те ле фон ског раз го во ра ре ши мо про -
блем за ко ји гра ђа нин ми сли да је те -
шко ре шив. Али ни ка да не од ре ђу је -
мо осно ва ност при ту жбе ка да она
стиг не. За ве де мо је, па на осно ву при -
ло же них до ка за, град ске од лу ке у ве -
зи с том те мом, као и од го во ра и об -
ја шње ња ор га на упра ве утвр ђу је мо о
че му се тач но ра ди – ја сна је на ша са -
го вор ни ца.

По сто ји удру же ње ло кал них ом буд -
сма на Ср би је, ко је има 25 чла но ва, а
Је ле на Стој ко вић Со ко ло вић је пред -
сед ни ца ње го вог Управ ног од бо ра.

– Гле да ју ћи пре ма укуп ном бро ју
ста нов ни ка, шти ти мо по ло ви ну гра -
ђа на Ср би је. Бо ри мо се за ну жност и
по треб ност, од но сно оба ве зност по -
сто ја ња ло кал них ом буд сма на. Све је
ви ше пред ме та ко ји нам усме но стижу

из окол них оп шти на ју жног Ба на та у
ко ји ма не по сто је ло кал ни ом буд сма -
ни. Али на осно ву но вих за кон ских
ре ше ња ви ше од пе де сет ло кал них са -
мо у пра ва на те ри то ри ји др жа ве је сво -
јим ста ту ти ма утвр ди ло да уста но вља -
ва функ ци ју ло кал ног ом буд сма на.

Ме ђу њи ма су и Град Вр шац, оп шти -
не Опо во, План ди ште, Бе ла Цр ква,
Ко ва чи ца... – на бра ја Је ле на Стој ко -
вић Со ко ло вић.

Ка ко кан це ла ри ја ом буд сма на бес -
плат но спро во ди по сту пак мир ног
раз ре ша ва ња спо ро ва у ло кал ној за -
јед ни ци, удво стру чио се број пред ме -
та тог ти па. Она до да је:

– При лив је све ве ћи. Ре ша ва ли смо
и про бле ме на ре ла ци ји при ват но –
при ват но, а ра ди ло се о ком ши ја ма,
ро ђа ци ма... За тај по сао нас је, по сле
обу ке, ли цен ци ра ло 2014. го ди не Ми -
ни стар ство прав де. Ипак, нај ак ту ел -
ни је је то да смо по при ту жби гра ђа -
на на на пу ште не псе на но вој Ми си, а
по том и ди рек то ра шко ле „Све ти Са -
ва”, ре а го ва ли на чи ње ни цу да вла -
сни ци па са без ду жне па жње пу шта ју
сво је кућ не љу бим це на ули це. И са -
ма имам пса, то мо же да се од но си и
на ме не, али и овом при ли ком апе лу -
јем на Пан чев ке и Пан чев це да псе не
пу шта ју ван ку ћа без над зо ра.

Ло кал ном ом буд сма ну је у опи су
по сла да ре а гу је ка да и сам, без при -
ту жби гра ђа на, при ме ти да су не ки
про пи си у не скла ду, то јест да су пра -
ва гра ђа на не ком од лу ком по вре ђе на
или угро же на. И те ка ко има шта да
ра ди кан це ла ри ја ко ју во ди Је ле на
Стој ко вић Со ко ло вић...

С. Трај ко вић

Јелена Стојковић Соколовић

РЕ И ЗА БРА НА 2017.

ГОДИНЕ

Је ле на Стој ко вић Со ко ло вић

за вр ши ла је Прав ни фа кул тет на

Бе о град ском уни вер зи те ту. По ло -

жи ла је пра во суд ни ис пит, па се

че ти ри го ди не ба ви ла адво ка ту -

ром. По том је де сет го ди на би ла

за по сле на у Окру жном и Ви шем

су ду, као струч ни са рад ник гра -

ђан ског оде ље ња. Ло кал ни ом -

буд сман је шест го ди на, а на тој

функ ци ји би ће до кра ја 2022, по -

што је ре и за бра на 2017.

НО ВИ НА РИ УПУ ЋЕ НИ

НА РЕ ПУ БЛИЧ КИ НИ ВО

Пред став ни ке сред ста ва јав ног

ин фор ми са ња, ка ко су у зва нич -

ним спи си ма „кр ште ни” но ви на -

ри, из не на ди ла је од лу ка

Град ског ве ћа да оно ви ше не ма

оба ве зу да их по зи ва на сво је

сед ни це. Ка кав је став ло кал ног

ом буд сма на пре ма том пи та њу?

– Имам оба ве зу да вас упу тим

на за штит ни ка гра ђа на Ре пу бли -

ке Ср би је. Ни је дан ло кал ни ом -

буд сман, па ни овај Гра да

Пан че ва, не мо же да по сту па по

при ту жба ма на рад и по сту па ње

град ског ве ћа, гра до на чел ни ка и

скуп шти не гра да. Ре пу блич ки за -

штит ник гра ђа на мо ра да по сту па

ако под но си лац при ту жбе сма тра

да је до шло до про пу ста при ли -

ком при ме не ре пу блич ких про пи -

са, у овом слу ча ју, евен ту ал но,

За ко на о јав ном ин фор ми са њу.

Посебно нам је драго да
чујемо да је неко био
задовољан нашом
реакцијом, па је зато због
његовог позитивног
искуства и неко други
дошао код нас.
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ПРО СЕЧ НЕ ПЛА ТЕ

Пан че во иза 
Ко ви на и Вр шца

Про сеч на не то за ра да у Ср -
би ји у ју лу ове го ди не из но -
си ла је 55.042 ди на ра и за
11,9 од сто но ми нал но је би -
ла ве ћа не го у истом ме се цу
2018. го ди не, а ре ал но уве -
ћа ње је 10,1 од сто – са оп -
штио је Ре пу блич ки за вод за
ста ти сти ку.

Нај ви ше јул ске за ра де у
Ју жно ба нат ском окру гу, у
про се ку 56.983 ди на ра, при -
ма ли су Ко вин ци, а на дру -
гом ме сту је Вр шац, где је
про сеч на за ра да за исти ме -
сец из но си ла 55.575 ди на ра.

У Пан че ву је про сеч на јул -
ска за ра да без по ре за и до -
при но са из но си ла 54.531 ди -
нар, што је за 511 ди на ра
ма ње од ре пу блич ког про се -
ка за тај ме сец.

Ме ди јал на не то за ра да за
јул у Ср би ји из но си ла је
42.534 ди на ра, што зна чи да
је 50 од сто за по сле них то -
ли ко за ра ђи ва ло. Р. Т.

ГУ ЖВЕ

Ра до ви на „Пан чев цу”
и на преводници

Све до 7. ок то бра тра ја ће
ра до ви на Пан че вач ком мо -
сту, ко ји су по че ли 30. сеп -
тем бра, а за то вре ме во зи ла
ће се ка Пан че ву кре та ти са -
мо јед ном тра ком.

ЈП „Пу те ви Ср би је” са оп -
шти ло је да ће се ра до ви на
по прав ци ди ла та ци о них спој -
ни ца на мо сту у овом пе ри о -
ду оба вља ти од 18 до 6 са ти
на из ме нич но у две тра ке, а
са о бра ћај ће се од ви ја ти сло -
бод ном са о бра ћај ном тра ком.

Та ко ђе, про ду жен је рок
за за вр ше так ра до ва на мо -
сту пре ко Та ми ша (пре вод -
ни ца) – уме сто до 30. сеп -
тем бра, ка ко је би ло на ја -
вље но, мај сто ри ће би ти на
те ре ну до 7. ок то бра.

За то вре ме ко ло во зна тра -
ка ка Пан че ву оста ће за тво -
ре на (две са о бра ћај не тра -
ке), а са о бра ћај је пре у сме -
рен у ко ло во зну тра ку пре -
ма Бе о гра ду. Р. Т.

Гра ђа не Пан че ва је про шлог пет -
ка у 14.30 не при јат но из не на -
ди ло ку ља ње цр ног ди ма из дим -
ња ка Ста кла ре. Ра зу мљи ва је
осе тљи вост на ших гра ђа на на
до га ђа је ове вр сте, па је ре дак -
ци ја „Пан чев ца” од мах по че ла
да ис тра жу је шта се де си ло: рас -
пи ти ва ли смо се у Град ској упра -
ви, под не ли смо и при ја ву Слу -
жби ин спек ци је По кра јин ског
се кре та ри ја та за ур ба ни зам и
за шти ту жи вот не сре ди не, а
обра ти ли смо се и упра ви „Про -
ми ста”, фир ме ко ја је са да шњи
вла сник Ста кла ре. (За ни мљи во
је да су нам сви упи та ни бр зо
од го во ри ли, што пред ста вља из -
у зе так у на шем гра ду ка да је
реч о еко ло шким ин ци ден тима.)

Ни ко ла Ко јић, ди рек тор ло -
ги сти ке „Про ми ста”, по звао нас
је у Ста кла ру да се на ли цу ме -
ста уве ри мо да се у пе так ни је
до го ди ло ни шта што би мо гло
да угро зи здра вље гра ђа на.

Пре ма ње го вим ре чи ма, тог
да на су рад ни ци ко ји су би ли

за ду же ни за чи шће ње сме ћа
и раз ли чи тог от па да из фа -
брич ког кру га па ли ли сме ће

на ку пље но у ка на лу ко ји је
спо јен с ло жи штем ве ли ког
дим ња ка.

– Због сво је ви си не од но сно
сна ге и ка па ци те та дим њак је
по ву као тај дим, па се за па ли -
ла и чађ у дим ња ку. Оно што
су Пан чев ци ви де ли је дим ко -
ји је на стао као по сле ди ца па -
ље ња ча ђи на ку пље не на зи до -
ви ма дим ња ка ра ни јих го ди -
на, а не дим на стао са го ре ва -
њем сме ћа – об ја снио је Ко јић
за наш лист и до дао да је од -
мах на кон што се дим њак упа -
лио ан га жо ва на еки па рад ни -
ка да уга си за па ље но сме ће.
То је ура ђе но ве о ма бр зо, а кад
је по сле пет на ест ми ну та из -
го ре ла и чађ, дим је пре стао
да из ла зи.

Пре ма Ко ји ће вим ре чи ма,
то га да на два де се так ми ну та
на кон ста би ли за ци је си ту а ци -
је у „Про мист” је до шла ко му -

нал на ин спек ци ја, ко ја је оба -
ви ла уви ђај, а у по не де љак, 30.
сеп тем бра, истим по слом у по -
се ти је би ла и по кра јин ска ин -
спек ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не.

У Ста кла ри смо са зна ли да
су рад ни ци спа љи ва ли пла -
стич не фла ше и вре ће, раз ли -
чи те вр сте фо ли ја, остат ке пла -
сти ке и ка бло ва, и цр ко ти не
жи во ти ња ко је су се за те кле у
ка на лу што во ди до ло жи шта.
Све ово и ра ни је је пе ри о дич -
но ра ђе но због спре ча ва ња
зара зе и ши ре ња смра да услед
рас па да ња мр твих па цо ва, па -
са, ма ча ка... из на пу ште них 
и по лу ра зру ше них обје ка та
некада шњег ју го сло вен ског
гиган та.

– Ја сам лич но зах те вао од
рад ни ка да се сви ти про сто ри
око дим ња ка и ти ка на ли, ко ји
су огром ни, ду би не од два до
три ме тра, очи сте и да се про -
стор са ни ра и обез бе ди пред
зи му. Ови ка на ли тре ба да су
чи сти ка ко би се у њих то ком
ки шне се зо не сли ва ла во да, по -
што уну тар фа бри ке има мо про -
блем са од во ђе њем ки шни це –
ре као је на кра ју раз го во ра за
„Пан че вац” Ни ко ла Ко јић.

У слу ча ју ин спек циј ског над -
зо ра, про це ду ра је обим на и
де таљ на, па, пре ма ре чи ма
Мил ке Сто ја но вић, на чел ни це
Слу жбе ин спек ци је По кра јин -
ског се кре та ри ја та за ур ба ни -
зам и за шти ту жи вот не сре ди -
не, уви ђај о слу ча ју у Пан че ву
још увек тра је.

По окон ча њу ин спек циј ског
над зо ра Се кре та ри јат ће оба -
ве сти ти Пан чев це о ак тив но -
сти ма и ме ра ма ко је је над ле -
жни по кра јин ски ор ган пред у -
зео по во дом ин ци ден та ко ји се
до го дио у Ста кла ри.

З. Ста ни жан

УОЧИ ЗИМЕ

По че ле про бе 
грејања

У окви ру при пре ма за греј ну
се зо ну, ко ја по чи ње 15. ок то -
бра, ЈКП „Гре ја ње” је 1. ок то -
бра, по че ло са про бама си сте -
ма да љин ског гре ја ња, које ће
трајати до 10. ок то бра.

– Тре ба на гла си ти да функ -
ци о нал не про бе не под ра зу ме -
ва ју по че так греј не се зо не, већ
про ве ру ра да си сте ма у хлад -
ном ди на мич ком ре жи му, а не
у ре жи му за гре ва ња стам бе ног
и по слов ног про сто ра – ис та -
кла је Зден ка Јо кић, ди рек тор -
ка ЈКП-а „Гре ја ње”.

Уко ли ко при ме ти те цу ре ње
во де из ин ста ла ци ја, квар при -
ја ви те Дис пе чер ском цен тру
ЈКП-а „Гре ја ње”, на 013/315-
400. У овом пе ри о ду на на ве -
де ни те ле фон ће би ти мо гу ће
при ја ви ти са мо цу ре ње во де из
ин ста ла ци ја.

У за ви сно сти од вре мен ских
усло ва, то пле про бе ће се спро -
во ди ти од 10. до 15. ок то бра.

Д. К.

АПЕЛ ИЗ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

Хит но по треб ни 
тром бо ци ти

Два де се то го ди шњој Ива ни
Стан ко вић, чла ни ци ЖРК-а До -
ло во, хит но су по треб ни да ва -
о ци тром бо ци та Б + или Б –
крв не гру пе за по тре бе ле че ња
акут не ле у ке ми је.

Цр ве ни крст Пан че во апе лу -
је на све на ше су гра ђа не крв не
гру пе Б оба РХ фак то ра, ста ро -
сти од 18 до 60 го ди на, пре ко
60 ки ло гра ма те жи не, као и су -
гра ђан ке ко је ни су ра ђа ле или
би ле у дру гом ста њу да се ода -
зо ву апе лу и по мог ну у Ива ни -
ном ле че њу.

Те сти ра ње по тен ци јал них да -
ва ла ца кр ви оба вља се у Ин -
сти ту ту за тран сфу зи ју кр ви
Ср би је, сва ког рад ног да на из -
ме ђу 8 и 10.30, а пре воз обез -
бе ђу је Цр ве ни крст Пан че во.

Да ва о ци тре ба да се ја ве на
бро је ве те ле фо на Цр ве ног кр -
ста 063/455-822 и 062/80-36-
991 ра ди ор га ни зо ва ња од ла -
ска у Бе о град.

Д. К.

ПО ВО ДОМ НЕ ДЕ ЉЕ ГЛУ ВИХ И НА ГЛУ ВИХ

По че ла бес плат на шко ла зна ков ног је зи ка

СА ОП ШТЕ ЊЕ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Се кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не 27. сеп тем бра при -

ја вљен је слу чај по ја ве гу стог цр ног ди ма из јед ног од дим -

ња ка на ло ка ци ји не ка да шње Ин ду стри је ста кла Пан че во.

„По што се на тој ло ка ци ји на ла зи скла ди ште ве штач ког

ђу бри ва, вла сни штво ’Про ми ста’ д. о. о. Но ви Сад, од мах су

оба ве ште ни Се кре та ри јат за ин спек циј ске по сло ве Гра да Пан -

че ва, Цен тар за оба ве шта ва ње и уз бу њи ва ње и по кра јин ски

ин спек тор за за шти ту жи вот не сре ди не. На ли це ме ста је

иза шао де жур ни ко му нал ни ин спек тор, ко ји је уста но вио да

се ту оба вља ју гра ђе вин ско-мон та жер ски ра до ви за из ра ду

ку ли са и по ста вља ње сце но гра фи је за сни ма ње фил ма. Вр -

ше но је и чи шће ње ло жи шта спо р ног дим ња ка. По кра јин ски

ин спек тор за за шти ту жи вот не сре ди не иза шао је на те рен

да на 30. сеп тем бра. Град ски мо ни то ринг ни је за бе ле жио пре -

ко ра че ња еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух”, сто ји у до -

пи су ло кал не са мо у пра ве упу ће ном „Пан чев цу”.

Панчево, 27. септембра у 14.30

ШТА СЕ У ПЕ ТАК ДИ МИ ЛО ИЗ НАД СТА КЛА РЕ

ОВОГ ПУ ТА УЗ БУ НА – ЛА ЖНА

Чла но ви Ме ђу оп штин ске ор -
га ни за ци је глу вих и на глу вих
Пан че во обе ле жи ли су, од 24.
до 30. сеп тем бра, Ме ђу на род -
ну не де љу по све ће ну овој ка -
те го ри ји љу ди. Они су тим по -
во дом при ре ди ли про сла ву и
би ли на из ле ту на Сре бр ном
је зе ру, а у уто рак, 1. ок то бра,
одр жа ли су и пр ви јав ни час у
окви ру „Шко ли це зна ков ног је -
зи ка”.

– Шко ли ца је пот пу но бес -
плат на за све оне ко ји же ле да
на у че зна ков ни је зик. Курс обу -
хва та два на ест дво ча са. С

полазни ци ма ће мо се са ста ја -
ти два пут не дељ но, уто р ком и
че тврт ком од 18 са ти, све до
сре ди не но вем бра. Ра ди ће мо
обла сти као што су оп шти пој -
мо ви, рад, хра на, лич на хи ги -
је на и слич но. Ако је не ко про -
пу стио јав ни час, мо же се при -
кљу чи ти и на кнад но. Сле де ћи
час ће би ти одр жан у че твр так,
3. ок то бра, од 18 са ти – ре кла
је Су за на Бе лић, се кре тар ка у
овој ор га ни за ци ји.

Про је кат „Шко ли ца зна ков -
ног је зи ка” ре а ли зу је се под по -
кро ви тељ ством Гра да.

– Као од го вор на са мо у пра ва
по др жа ли смо овај про је кат са
114.000 ди на ра. Та ко ђе, за

програм ске ак тив но сти ове ор -
га ни за ци је за це лу го ди ну из -
дво ји ли смо 1,3 ми ли о на ди -
на ра. На рав но, по др шка Гра да
не ће из о ста ти ни убу ду ће – ре -
као је Ми лен ко Чуч ко вић, члан
Град ског ве ћа за ду жен за со -
ци јал на пи та ња.

Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци -
ја глу вих и на глу вих има око
1.000 чла но ва с те ри то ри је пет
оп шти на: Пан че ва, Опо ва, Али -
бу на ра, Ко ви на и Ко ва чи це. Ме -
ђу њи ма је око сто глу вих ли ца
ко ја се слу же ис кљу чи во зна -
ков ним је зи ком. Д. К.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број

Пан чев ки и
Пан че ва ца би ра
За вод „Пан че -
вац”, по себ но
он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти
пре гле де и ана -
ли зе на јед ном
ме сту и до би ти
ре зул та те што

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900



ДАН СПС-а У ПАН ЧЕ ВУ

По че так кам па ње
Град ски од бор СПС-а
обе ле жио је 26. сеп -
тем бра дан Со ци ја ли -
стич ке пар ти је Ср би -
је. У пу ном дво ри шту
пан че вач ког од бо ра,
по ред чла но ва и сим -
па ти зе ра СПС-а из гра -
да и око ли не, би ли су
ви со ки зва нич ни ци
стран ке из Глав ног
одбо ра: про фе со ри
Жар ко Об ра до вић и
Пре драг Мар ко вић,
члан Ста ту тар не ко ми си је ГО
СПС-а док тор Иви ца Чо лак,
као и Бран ко Ћур чић, члан ИО
По кра јин ског од бо ра СПС-а
Вој во ди не у Но вом Са ду.

У увод ном де лу све ча но сти
при сут ни ма се обра тио пред -
сед ник ГО СПС-а Ни ко ла Дан -
гу бић. У свом из ла га њу освр нуо
се на пе ри од од по след ње че ти -
ри го ди не и на ре зул та те ко је су
со ци ја ли сти по сти гли у ра ду са
чла но ви ма и сим па ти зе ри ма
пар ти је, али и на ак ци је ко ји су
спро ве ли на до бро бит свих
грађана. По том је Жарко Об ра -
до вић го во рио о зна ча ју ан га -

жо ва ња СПС-а у про те клом пе -
ри о ду, као и о бу ду ћим за да ци -
ма пар ти је. По себ но је на гла -
сио до бре ре зул та те ра да ми ни -
ста ра из ре до ва СПС-а у Вла ди
Ре пу бли ке Ср би је.

Овај скуп озна чио је и
почетак кам па ње пан че вач ких
со ци ја ли ста за пред сто је ће
избо ре.

У на шој зе мљи по сто ји на су шна по тре ба да се си стем ус -
по ста ви – по чев ши од основ ног си сте ма вред но сти, па
све до на чи на на ко ји ин сти ту ци је функ ци о ни шу или не
функ ци о ни шу. Све је ја чи ути сак да су гра ђа ни пре пу -
ште ни са ми се би и да смо по ста ли дру штво у ко јем до -
ми ни ра бор ба свих про тив свих, ка ко би Хобс фор му ли -
сао, дру штво пре дру штве ног уго во ра у ко јем из гле да не
пре о вла да ва чак ни за кон ја чег, већ за кон без об зир ни јег.
Не бих же лео да при сва јам уло гу по ли тич ког ана ли ти ча -
ра, али ни је по треб но пре ви ше му дро сти да би се за кљу -
чи ло да би нај ве ћи део гра ђан ки и гра ђа на обе руч ке при -
гр лио ком плет но „ре се то ва ње” по ли тич ког жи во та у Ср -
би ји. Та ко ђе је очи глед но да се та кав пут или та ква ста за
још увек ни су ја сно и у пот пу но сти по ја ви ли.

(Про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та Да ни јел Си на ни,
„Да нас”, 30. сеп тем бар)

* * *
Ко руп ци ја је у ср жи мог про гра ма. Же лим да ма ли чо -
вјек до би је при ли ку ко рум пи ра ти – же лим да ко руп ци ја
бу де до ступ на сви ма. Мо ја ка ри је ра ре да те ља сва ка ко
тр пи, али по сто ји не ки ви ши циљ од фил ма, а то је у
овом слу ча ју ко руп ци ја. Ка да осло бо ди мо да нас за у зда -
ну ко руп ци ју, про ди сат ће еко но ми ја и љу ди.

(Филм ски ре ди тељ и пред сед нич ки кан ди дат у Хр ват -
ској Ми лан Бан дић (Да рио Ју ри чан), пор тал „Но во сти”,
26. сеп тем бар)

* * *
Ср би ја и Хр ват ска су де фи ни тив но про пу сти ле шан су да
бу ду Не мач ка и Фран цу ска овог ре ги о на. Али за то ни су
про пу сти ле шан су да бу ду Ин ди ја и Па ки стан овог ре ги -
о на. На то ме ра де вр ло пре да но и ова по след ња тр ка у
на о ру жа њу иде у при лог то ме. Е сад, ко ће би ти Ин ди ја, а
ко Па ки стан, за ви си од ин тер них рас по де ла уло га и од
то га ко би ви ше во лео да бу де у ко јој по зи ци ји. Јед но -
став но, ов де се мо ра схва ти ти да би би ло бо ље да се од
кра ја ра та ни ко ни је ни ви ђао не го што су има ли са стан -
ке, јер ни ко до сад ни је ушао у су шти ну про бле ма, а то су
на ра ти ви. А то је за то што су на ра ти ви та бу и зи ра ни и
они су осно ва ле ги ти ми те та свих ен ти те та на ста лих на
про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је. Од но си су вр ло ком плек -
сни и то се не ће мо ћи ре ши ти за ду ги низ го ди на.

(Но ви нар Зо ран Па но вић, „Бу ка”, 30. сеп тем бар)

* * *
По зо ри ште је за и ста огле да ло дру штва и ни смо ни ми у
по зо ри шту иму ни од овог уру ша ва ња ко је се де си ло у
це лом срп ском дру штву. И не са мо у срп ском не го и у
ре ги о ну, и не са мо у ре ги о ну. И ми смо до при не ли и
уче ство ва ли или смо бар за га зи ли у то бла то, не ма мо
ни ми та ко чи сту са вест, и ми смо од го вор ни. Има мо
огром ну од го вор ност пред де цом ко јој оста вља мо овај
свет ова кав ка кав је сте. Али ја сам веч но оп ти ми ста и
ве ру јем да ће уско ро до ћи тре ну так кад не мо же ви ше
да се то не. На дам се да ће љу ди схва ти ти да се мо ра
опра ти од овог бла та и по ку ша ти ко му ни ци ра ти са све -
том на дру ги на чин, на чин на ко ји мла ди љу ди већ ко -
му ни ци ра ју. Мла ди љу ди већ одав но, за хва љу ју ћи тех -
но ло ги ји и зна њу је зи ка, има ју свест да мо гу да ко му ни -
ци ра ју са они ма ко ји им се до па да ју и ко ји за слу жу ју да
с њи ма ко му ни ци ра ју. С љу ди ма ко ји ин си сти ра ју на
по де ла ма и гра ни ца ма не ће има ти ви ше ко да раз го ва -
ра. Они ће при ча ти са мо јед ни с дру ги ма и ни ко их не -
ће узи ма ти озбиљ но.

(Глу мац Ти хо мир Ста нић, „Но ви ма га зин”, 30. сеп -
тем бар)

* * *

* * *
На ја вље но уче шће Ми си је ОЕБС-а у пред сто је ћем из -
бор ном про це су у Ср би ји је „игро каз”. При ча о из бо ри ма
је бес пред мет на јер ов де из бо ра не ма ни ти ће их ика да
би ти. То је ло ша, при ми тив на пред ста ва, у ко јој они ње -
му по ма жу да он да нај бо ље мо гу ће усло ве за из бо ре, па
ће из бо ри би ти – де мо крат ски, па ће он за тим у ре фе рен -
ду му да при зна Ко со во.

(Но ви нар Сло бо дан Сту пар, те ле ви зи ја Н1, 1. ок то бар)

* * *
Ви зна те да Уни вер зи тет у Бе о гра ду има исто ри ју бун та и
да су то све би ли про гре сив ни по кре ти ко ји су же ле ли да
уна пре де дру штво у ко јем ми жи ви мо. Ја же лим да ве ру -
јем да је и ова на ме ра сту де на та, иа ко се мо жда не сла -
жем с на чи ном ка ко су то они кон ци пи ра ли, учи ње на са
же љом да овој зе мљи бу де бо ље и да Уни вер зи тет има
про ми нент ни ју уло гу у дру штву. И да има ја чу по зи ци ју.
Та ко да у том сми слу ап со лут но по др жа вам оно што су
сту ден ти же ле ли да по стиг ну. Мо жда због мо јих го ди на,
ја бих иза бра ла дру ги пут, али у крај њој ли ни ји про ме не
до но се мла ди. И то је оно што је ва жно.

(Рек тор ка БУ Иван ка По по вић, Ра дио „Сло бод на Европа”,
26. сеп тем бар)
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КОНЦЕПТ

Бу џет По кра ји не 
за че ти ри го ди не
нарастао за 30 од сто

У град сти гло мно го
пра вил но уло же ног
нов ца

Пред сед ник по кра јин ског скуп -
штин ског Од бо ра за бу џет и
фи нан си је, наш су гра ђа нин и
по кра јин ски по сла ник у дру -
гом ман да ту, Јо ван Ла за ров,
освр нуо се за наш лист на прет -
ход не три и по го ди не ра да вој -
во ђан ског пар ла мен та. Он је и
овла шће ни пред став ник по сла -
нич ке гру пе СНС-а за све тач -
ке ко је се ти чу бу џе та, ње го вих
ре ба лан са, од но сно фи нан си ја
уоп ште.

С об зи ром на то да се ула зи
у по след њих шест ме се ци овог
ман да та по сла ни ка у Скуп шти -
ни АП Вој во ди не, вре ме је да
се под ву че цр та и ви ди шта је
ура ђе но.

Сма ње на не за по сле ност

У фи ни шу свог ман да та по кра -
јин ска скуп штин ска ве ћи на ко -
ја је иза бра ла вој во ђан ску вла -
ду ју на 2016. го ди не има чи ме
да се по хва ли, ка же на по чет -
ку Ла за ров. На ста вља:

– На ро чи то на ше Пан че во
тре ба да бу де за до вољ но, јер је
са мо на кон кур си ма до би ло ви -
ше нов ца не го за ше сна ест го -
ди на прет ход не вла сти, укљу -
чу ју ћи и про па ле про јек те где
су ба ца ли огром не па ре, као
што су згра да За во да за јав но
здра вље и ха ла „Ба гре мар”. Ова
По кра јин ска вла да за те кла је

бу џет од 57,7 ми ли јар ди ди на -
ра, а за кључ но с по след њим ре -
ба лан сом на ра стао је на 74,9
ми ли јар ди, што је ско ро 30 од -
сто ви ше. Об ја шње ње за раст
је јед но став но: нај ве ће уче шће
има ју усту пље ни при хо ди, тј.
по ре зи на за ра де и до бит ко је
је у из ве сном про цен ту Ре пу -
бли ка усту пи ла По кра ји ни. Они
су по ра сли за око 90 од сто, што
по ка зу је при вред на кре та ња на
те ри то ри ји Вој во ди не.

Пре ма ње го вим ре чи ма, то
је и сли ка ста ња за по сле но сти
у по кра ји ни.

– При ме ра ра ди, не за по сле -
ност је кул ми ни ра ла 2013, ка -
да је до гу ра ла до 27 од сто, а са -
да је сто па ис под де вет од сто.
Ни је ово ни ка ква де ма го ги ја!
То ни је са мо ста ти сти ка, већ се
ра ди о ап со лут ним бро је ви ма у
ра сту при хо да: 18 од сто по ре за
на за ра де сва ког за по сле ног на
те ри то ри ји Вој во ди не ула зи у
њен бу џет. Усту пље ни при хо ди

ни су по ра сли од из ми шље них
за по сле них љу ди, већ од но во -
за по сле них рад ни ка. Ако по -
сма тра мо ма кро е ко ном ски, то
су огром ни по ма ци. Број ин ве -
сти ци ја ко је до ла зе и но вих при -
вред них су бје ка та, ка да по гле -
да мо це лу др жа ву, на на шу сре -
ћу, нај ве ћи је у по кра ји ни – об -
ја шња ва Ла за ров.

Ва жност про јект не
докумен та ци је

Пан чев ка ма и Пан чев ци ма нај -
ва жни је је, ипак, Пан че во. Због
че га кон крет но тре ба да бу ду
за до вољ ни?

– Јер је за ма ње од че ти ри
го ди не у град сти гло мно го пра -
вил но уло же ног нов ца. Про па -
ла ула га ња прет ход ни ка из ДС-
а, са мо у слу ча је ви ма ха ле и
згра де За во да, до сти гла су 600
ми ли о на ди на ра, а ми смо за
јед на ко то ли ко нов ца ре кон -
стру и са ли ком пле тан ин тер ни -
стич ки блок бол ни це. У бу нар

је ба че на јед на бол ни ца – ка же
Ла за ров и до да је да је ова По -
кра јин ска вла да уз ин ве сти ра -
ње успе ва ла и да вра ћа ду го ве,
што је још је дан по ка за тељ ис -
прав но сти по ли ти ке ко ју во ди.

По кра јин ски по сла ник твр -
ди и да је наш град ме ђу нај -
бо љи ма од свих 45 ло кал них
са мо у пра ва у Вој во ди ни у сми -
слу при пре ма ња про јект не до -
ку мен та ци је за кон кур се ко ји
се рас пи су ју у Но вом Са ду.
Дода је:

– Из по кра јин ског бу џе та фи -
нан си ра ју се две фа зе из град -
ње по та ми шког ко лек то ра, су -
фи нан си ра но је ин фра струк -
тур но опре ма ње се вер не по -
слов не зо не, а ве ли ки но вац се
ула же и у по љо при вре ду: за на -
вод ња ва ње, ко ма са ци ју, ата р -
ске пу те ве... Са рад ња Пан че ва
и По кра јин ске вла де је на за и -
ста ви со ком ни воу, а то се пре -
по зна је по број ним ре а ли зо ва -
ним про јек ти ма, што је ва жан
део по ли ти ке из вр шног ор га на
вла сти; на са мом по чет ку, у
екс по зеу, ре че но је да је оку -
пља ње око про је ка та, удру жи -
ва ње енер ги је и сред ста ва ло -
кал них са мо у пра ва и вој во ђан -
ске вла сти, основ од ког се кре -
ће. Ства ра ње при вред ног ам -
би јен та је нај ва жни је, уло же -
ни ди нар тре ба да до би је сво ју
мул ти пли ка ци ју у вра ћа њу у
по кра јин ски бу џет ка ко би се
за вр тео то чак фи нан си ра ња.

Ла за ров за кљу чу је да ће, што
се сле де ће го ди не ти че, све за -
ви си ти од кон ци пи ра ња град -
ског бу џе та од но сно при о ри -
те та Пан че ва, а да ће По кра ји -
на сва ка ко из дво ји ти но вац за
ре а ли за ци ју до брих иде ја.

О РА ДУ ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ С ЈО ВА НОМ ЛА ЗА РО ВИМ

СТВА РА ЊЕ ПРИ ВРЕД НОГ АМ БИ ЈЕН ТА

НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ У РУ СИ ЈИ

Ђу рин о без бед но сти и са рад њи
Пан че вац Ми лош Ђу рин, пот -
пред сед ник Де мо крат ске за -
јед ни це мла дих Евро пе и члан
Из вр шног од бо ра Де мо крат -
ске стран ке Ср би је, при су ство -
вао је у Ка ли њин гра ду Ме ђу -
на род ној кон фе рен ци ји о без -
бед но сти и са рад њи у Евро пи,
ко ју је ор га ни зо ва ла др жав на
ру ска аген ци ја „Ро со тру ди -
чество” у са рад њи с вла да ју -
ћом пар ти јом „Је дин стве ном
Ру си јом”.

До га ђа ју је при су ство ва ло
пре ко сто уче сни ка из три де -
сет зе ма ља (Фран цу ска, Шпа -
ни ја, Ита ли ја, Не мач ка, Грч -
ка, Ма ђар ска...), а Ђу рин је
имао ту част да бу де иза бран

за се кре та ра кон фе рен ци је, где
је имао за да так да пред ло жи

за вр шни до ку мент по све ћен
без бед но сти и ме ђу на род ној

сарад њи, ко ји је ка сни је и усво -
јен, а би ће про сле ђен вла да ма
др жа ва уче сни ца и ме ђу на род -
ним ин сти ту ци ја ма. Та ко ђе, Ђу -
рин је имао при ли ку да се са -
ста не са се кре та ром Ге не рал -
ног са ве та „Је дин стве не Ру си -
је” Ан дре јем Тур ча ком. Пан -
че вац му је у раз го во ру пре нео
да ће се док оба вља функ ци ју
пот пред сед ни ка Де мо крат ске
за јед ни це мла дих Евро пе тру -
ди ти да бу де мост у са рад њи
из ме ђу за пад них зе ма ља и Ру -
си је, те да ће, иа ко оба вља функ -
ци ју у ор га ни за ци ји са се ди -
штем у Бри се лу, увек има ти
по себ но по што ва ње за Ру ску
Фе де ра ци ју.

У ДВА ДЕ СЕТ ГРА ДО ВА У СР БИ ЈИ

По др шка мла ди ма
Град Пан че во је до нео од лу ку
да ак тив но уче ству је у на ци о -
нал ном про јек ту „Ко ка-Ко ла
по др шка мла ди ма”, ко ји осо -
ба ма од осам на ест до три де -
сет го ди на у Ср би ји омо гу ћа -
ва да уна пре де сво је лич не и
про фе си о нал не ве шти не ка ко
би лак ше до шле до по сла. Овај
про грам ре а ли зу је ком па ни ја
„Coca-Cola HBC Srbija” у са -
рад њи с На ци о нал ном слу -
жбом за за по шља ва ње, Ми -
нистар ством за рад, за по шља -
вање, бо рач ка и со ци јал на

пита ња, НА ЛЕД-ом  и На ци о -
нал ном асо ци ја ци јом кан це -
ла ри ја за мла де.

Про грам се спро во ди у два -
де сет гра до ва у Ср би ји кроз
тро днев не ин тер ак тив не ра -
ди о ни це, а по ла зни ци ће има -
ти при ли ку да уз по моћ цер -
ти фи ко ва них струч ња ка уна -
пре де сво је ве шти не кроз прак -
тич на зна ња, ко ја ће им би ти
ко ри сна у по тра зи за по слом.
Пр вих три де сет кан ди да та ко -
ји ис пу ња ва ју усло ве кон кур -
са уче ство ва ће у ра ди о ни ци
ко ја ће би ти одр жа на од 16.
до 18. ок то бра у До му омла -
ди не. До дат не ин фор ма ци је у
ве зи с при ја вом за ин те ре со -
ва ни мо гу по тра жи ти на:
https://coca-colapodrskamladi-
ma.com/.

Уз тро днев не ра ди о ни це, део
про гра ма би ће ор га ни зо ван и
кроз ди ги тал ну плат фор му, он -
лајн пре да ва ња, ра ди о ни це и
ли те ра ту ру нео п ход ну за до -
дат ну еду ка ци ју, а сви по ла -
зни ци ће по за вр шет ку еду ка -
ци је до би ти цер ти фи кат „Co-
ca-Cola HBC Srbija”.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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Вла да Ре пу бли ке Ср би је при пре ми ла
је но ви па кет ме ра за  под сти цај за -
по шља ва ња. На ја вљен је низ по ре -
ских олак ши ца за по сло дав це ко ји за -
по сле рад ни ке ко ји су би ли не за по -
сле ни у прет ход ној го ди ни и за оне
ко ји да ју по сао срп ским др жа вља ни -
ма по врат ни ци ма из ино стран -
ства.

Др жа ва оче ку је
да ће због ово га
не за по сле ност већ
на по чет ку 2020.
би ти јед но ци фре на
и да ће ови по те зи иза -
зва ти по ве ћа ње пла та у при -
ват ном сек то ру.

Ове ме ре до но се се с ци љем сма -
ње ња на ме та на рад, па ће та ко од
2020. го ди не нео по ре зи ви део ме сеч -
не за ра де би ти по ве ћан са 15.300 на
16.300 ди на ра. По ред то га, др жа ва
пла ни ра да сма њи и сто пе до при но са
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра -
ње на те рет по сло дав ца – са 12 на
11,5 од сто, што би тре ба ло да сма њи
укуп но оп те ре ће ње на рад са 62 на
61 од сто.

Још ве ће сма ње ње ових да жби на
пла ни ра но је за оне пред у зет ни ке ко -
ји отво ре сво ја вра та за оне ко ји су у
2019. го ди ни би ли без по сла. Њи ма
ће у 2020. го ди ни по рез на за ра де и
до при но си за ПИО би ти ума ње ни до
70 од сто, у 2021. ово сма ње ње би ће

ДВЕ ТРЕ ЋИ НЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ РЕ КА ЗА ГА ЂЕ НЕ ОПА СНИМ МА ТЕ РИ ЈА МА

Шта ће нам де ца пи ти!?

ГРАД ДО НЕО 
ВА ЖНУ ОД ЛУ КУ

Гим на зи ја оста је 
ту где је сте

Од лу ком град ских већ ни ка да се
рас пи ше тен дер за из ра ду тех нич -
ке до ку мен та ци је за из град њу но -
вих обје ка та и ре кон струк ци ју
спорт ске са ле Гим на зи је „Урош
Пре дић” ре ше на је де це ниј ска ми -
сте ри ја про ши ре ња ова зна чај не
пан че вач ке сред ње шко ле.

У про шло сти је би ло по ку ша ја
да се ка па ци тет Гим на зи је про ши -
ри про сто ром ста ре Тех нич ке шко -
ле, али и иде ја да се она из ме сти.
Са да је ја сно – Гим на зи ја ће оста -
ти ту где сто лу је већ ви ше од 150
го ди на и би ће про ши ре на из град -
њом два ју но вих обје ка та. У јед -
ном ће би ти учи о ни це и ка би не ти,
а у дру гом ће се, уз то, на ла зи ти и
стан за до ма ра. У пла ну је и ком -
плет на ре кон струк ци ја фи скул тур -
не са ле с по моћ ним објек том у по -
сто је ћим га ба ри ти ма. Но ви објек -
ти има ће при зе мље, спрат и пот -
кро вље. Укуп на бру то по вр ши на
пр вог објек та је 981 ме тар ква драт -
ни, а дру гог 558.

Рок за под но ше ње по ну да је 28.
ок то бар, за ка да је пла ни ра но и
њи хо во отва ра ње.

ЕВРОП СКИ ДАН ЈЕ ЗИ КА 
У ПАН ЧЕ ВУ

Ви ше је зич ност је дар, 
а не му ка

Ђа ци и на став ни ци ОШ „Брaт -
ствo–jeдинствo” обе ле жи ли су
Eврoпски дaн jeзикa, кojи сe oд
2002. oбeлeжaвa 26. сeптeмбрa
ширoм Eврoпe. Ова пан че вач ка
основ на шко ла по зна та је по то ме
што се у њој не гу ју вишejeзична
нaстaва и мeђук ултурaлнoст.

Европ ски пра зник је обе ле жен
пригoднoм рaдиoницoм у ко јој су
уче ство ва ле eкипe oдeљeњa учeникa
стaриjeг узрaстa. Ђа ци су би ли у
при ли ци дa у кви зу пoкaжу штa
знajу o свeтс ким и eврoпским
jeзицимa и писмимa. Дру ги дeo
рaдиoницe, инспирисaн тeхникoм
чу ве ног пе сни ка Tристaнa Цaрe,
био је по све ћен изрaди „кoлaжних
пeсaмa” нa српскoм, мaђaрскoм и
eнглeскoм jeзику.

Ма ни фе ста ци ја је окон ча на отва -
ра њем излoжбе учeничких рaдoвa
у хoлу шкoлe. Рaдиoницу су вoдилe
Лидиja Бoрбaнди Вaргa, Aнa
Кajлoвиц и Дaницa Вулићeвић, с
ци љем прoмoвисaња jeзика и
вишejeзичнoсти и пoдстицaња учeњa
стрaних jeзикa, мeђук ултурнoг
рaзумeвaњa и рaзмeнe зна ња.

На ши су гра ђа ни су то ком про шлог
ви кен да би ли у при ли ци да на соп -
стве ној ко жи осе те ко ли ко је во да
ва жна у сва ко днев ном жи во ту. На и -
ме, у сва ком до му на ста ла је ван ред -
на си ту а ци ја због ре дов ног одр жа ва -
ња град ског си сте ма за ди стри бу ци -
ју во де за пи ће. Два да на су Пан чев -
ци из ко фа, бу ра ди, ба ло на и фла ша
за до во ља ва ли днев не по тре бе за уно -
сом или ко ри шће њем овог ва жног
жи вот ног еле мен та. Тих да на во да
се ко ри сти ла ра ци о нал но, ма да је
би ло и слу ча је ва екс трем ног скла ди -
ште ња во де због па нич ног стра ха по -
је ди на ца ко ји су пре те ра ли с „рат -
ним ре зер ва ма”. Све у све му, успе -
шно је за вр ше на по ка зна ве жба о то -
ме шта нас че ка уко ли ко се оства ре
пред ви ђа ња свет ских на уч ни ка услед
кли мат ских про ме на и гло бал не не -
ста ши це во де. У не де љу, 29. сеп тем -
бра, Пан чев ци су се по но во вра ти ли
ру тин ском кон зу ми ра њу без бој ног и
без у ку сног на пит ка у скла ду са сво -
јим на ви ка ма. Али при ча о во ди ов -
де се не за вр ша ва.

Не дав но је Ин сти тут за јав но здра -
вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба -
тут” об ја вио по дат ке о ква ли те ту во де
за пи ће и, пре ма ис тра жи ва њи ма, од
154 кон тро ли са на јав на во до во да град -
ских на се ља у Ср би ји, 94 има ју за до -
во ља ва ју ћи ква ли тет во де, ме ђу ко ји -
ма је и наш град. Нај ло ши ја во да је у
Вој во ди ни, ко ја је пре пу на штет них
ме та ла, а раз лог је ве о ма јед но ста -
ван: ло ши си сте ми за пре чи шћа ва ње

пи ја ће во де, пре те ра но за га ђи ва ње тла
хе ми ка ли ја ма услед по љо при вред не
ин ду стри ја ли за ци је и не а де кват но по -
сту па ње са от пад ним во да ма. Од 42
кон тро ли са на јав на во до во да у АП
Вој во ди ни она је ис прав на за пи ће
са мо у де вет ло кал них за јед ни ца. Пре -
ма гру бим про це на ма, за три де се так
ма њих ме ста у Вој во ди ни би ће по -
треб но ви ше од 100 ми ли о на евра за
из град њу по стро је ња за пре ра ду фе -
кал них во да.

По ред то га, нај за га ђе ни је ре ке су
та ко ђе у Вој во ди ни. Пре ма ре чи ма

стру ке, ква ли тет при па да ка те го ри ји
отво ре ног ко лек то ра ка нал ске от пад -
не во де, што у пре во ду зна чи да су
вој во ђан ске ре ке по вр шин ске ка на -
ли за ци је у ко је се сва ко днев но ули -
ва ју хи ља де то на опа сних и за га ђу ју -
ћих ма те ри ја. Пре ма из ве шта ју Аген -
ци је за за шти ту жи вот не сре ди не, а
реч је о сту ди ји оце не ква ли те та по -
вр шин ских во да у по след њих два де -
сет го ди на, нај чи сти је су ре чи це у
брд ско-пла нин ским пре де ли ма ис -
точ не, ју го и сточ не и за пад не Ср би је.
Ана ли зом 25.000 узо ра ка са 248 мер -

них ме ста од оних ко ји су ока рак те -
ри са ни као ве о ма ло ши 79 од сто је у
АП Вој во ди ни.

Про блем је ве о ма ја сан: у Ср би ји
ка на ли за ци о ну ин фра струк ту ру ко -
ри сти тек не што ви ше од по ло ви не
ста нов ни штва, док је ма ње од 10 од -
сто до ма ћин ста ва об у хва ће но не ким
сте пе ном пре чи шћа ва ња от пад них во -
да. Тре ба ис та ћи да се Ср би ја оба ве -
за ла да ће до 2040. го ди не из гра ди ти
сва по стро је ња за пре чи шћа ва ње ко -
му нал них от пад них во да за на се ља с
ви ше од две хи ља де ста нов ни ка.

65 од сто, а у 2022. го ди ни – 60 од сто!
А по сло дав ци ко ји за по сле по врат -
ни ке из ино стран ства

м о  -
гу ра чу -
на ти да ће
им ова да ва ња
би ти ума ње на 70 од -
сто у на ред них пет
година.

Ово ни је пр ви пут да се др жа ва хва -
та уко штац с не за по сле но шћу. На сна -
зи је већ, ре ци мо, и од лу ка ко ја га -
ран ту је по вра ћај 65 од сто упла ће них
по ре за и до при но са ако се за по сли до
де вет ли ца, од но сно 70 од сто ако се
за по сли 10 до 99 осо ба, а чак 75 од -
сто ако се ан га жу је ви ше од 100
радника.

Струч ња ци сма тра ју да је нај бо ље
ре ше ње да се про ме ни ком пле тан си -

стем опо ре зи ва ња ра да, јер по сто је -
ћи до при но се ра сту не за по -

сле но сти и по го ду ју си -
вој еко но ми ји – ве ћи на

рад ни ка у Ср би ји
при ја вље на је

на ми ни ма лац, а ве ћи део за ра де при -
ма ју на ру ке. На и ме, нај ма ње пла те
се про цен ту ал но нај ви ше опо ре зу ју,
што ни је нор мал но – ло гич но би би -
ло да се ство ри си стем про гре сив ног
опо ре зи ва ња по је ди на ца у ко јем би
бо га ти пла ћа ли ви ше.

Ствар је ја сна: др жа ва не мо же, ни -
ти хо ће да се од рек не ве ћег про цен та
по ре за на за ра де, јер би се та ко у др -
жав ну ка су сли ло ма ње па ра, а с дру ге
стра не, ни је у по зи ци ји да ути че на
по сло дав це да при хва те ве ћу це ну ра -
да ко ја би рад ни ку би ла при хва тљи ва.

Зо ран Ста ни жан

ОД ОК ТО БРА И ГРА ЂА НИ МЕ РЕ КВА ЛИ ТЕТ ВА ЗДУ ХА

Као створено за Панчевце
Пан че во је део про гра ма Бе о град ске
отво ре не шко ле, Ин тер нет дру штва
Ср би је и ком па ни је „All Things Talk”
ко ји пред ста вља ини ци ја ти ву да гра -
ђа ни ме ре ква ли те та ва зду ха. Иде ја
је да сва ко од нас мо же да до при не се
при ку пља њу по да та ка о при су ству
опа сних и за га ђу ју ћих ма те ри ја у сре -
ди ни где жи ви. За ин те ре со ва ни Пан -
чев ци мо гли су да се при ја ве за уче -
шће у про јек ту, а за иза бра не ће би ти
ор га ни зо ва на обу ка на ко јој ће до би -
ти сва по треб на зна ња и ве шти не да
се ак тив но укљу че у гра ђан ско пра ће -
ње ква ли те та ва зду ха.

Обу ка ће би ти одр жа на у не де љу, 6.
ок то бра, у Бе о гра ду, а број уче сни ка
је огра ни чен. Гра ђа ни ко ји бу ду укљу -
че ни у овај про грам, по ред бес плат не

обу ке, до би ће мер ни уре ђај и пра те -
ћу опре му. Ор га ни за то ри су обез бе -
ди ли и тех нич ку по др шку за ин ста -

ли ра ње уре ђа ја, али и то ком пра ће ња
ква ли те та ва зду ха, уко ли ко се ука же
по тре ба за тим. Уре ђај за ме ре ње ква -

ли те та ва зду ха би ће скло пљен то ком
обу ке уз по моћ мен то ра и пре дат на
трај но ко ри шће ње уче сни ци ма овог
про јек та.

Уре ђај ме ри кон цен тра ци је пра -
шка стих ма те ри ја (ПМ2,5 и ПМ10
че сти ца), тем пе ра ту ру и вла жност ва -
зду ха и мо ра да сто ји на отво ре ном,
за шти ћен од ки ше, по кри вен ста бил -
ном вај-фај мре жом, са стал ним елек -
трич ним на па ја њем у бли зи ни.

Ова ини ци ја ти ва се ор га ни зу је у
окви ру про јек та „Отво ре ни по да ци –
отво ре не мо гућ но сти”, ко ји парт нер -
ски спро во де Кан це ла ри ја за ин фор -
ма ци о не тех но ло ги је и елек трон ску
упра ву и УНДП Ср би ја, а по др жа ва ју
Свет ска бан ка и Фонд за до бру упра -
ву Ује ди ње ног Кра љев ства.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ЛИ КВИ ДА ЦИ ЈА МА ЛИХ ИТ ФИР МИ

Вла да Ср би је на ја ви ла је и за кон ске из ме не ко ји ма је уста но -

вљен „Тест са мо стал но сти”, упит ник чи ји ће циљ би ти утвр ђи ва ње

да ли је пред у зет ник за по сле ни или не за ви сни до ба вљач услу га и да ли

мо же да бу де па у шал но опо ре зо ван. Ова ме ра иза зва ла је ве ли ку бу ру у

ИТ ин ду стри ји, јер нај ве ћи број ИТ ком па ни ја за по шља ва па у шал це.

Про гра ме ри, веб-ди зај не ри и слич ни струч ња ци у Ср би ји ре ги стру ју се

као са мо стал ни пред у зет ни ци и пла ћа ју па у шал ни по рез. Кад их ан га жу -

је не ка ком па ни ја, она за ње га пла ћа по рез та ко ђе па у шал но.

Ово чи ни та кве ком па ни је кон ку рент ни јим од оних што има ју рад ни ке

у стал ном рад ном од но су, за ко је мо ра ју да пла ћа ју нор ма лан – мно го ве -

ћи – по рез.

Прак тич но, про гра ме ри убу ду ће не ће мо ћи да бу ду па у шал ци!

Због ово га ма ле фир ме – нај че шће јед но чла не ИТ ком па ни је ко је ра де

за стран це на да љи ну – не ће пре жи ве ти.

НО ВЕ МЕ РЕ ВЛА ДЕ ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

МА ЊИ ПО РЕ ЗИ ЗА ПО СЛО ДАВ ЦЕ, 
РАД НИ ЦИ МА НИ ШТА
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Ле по је жи ве ти у овом вре ме -
ну, из ме ђу оста лог, због то га
што ко зме то ло ги ја на пре ду је
ве ли ком бр зи ном. Та ко је не -
дав но осва нуо и би о ре ви та -
ли за тор PRX T35. У бо чи цу са
овом ин три гант ном озна ком
спа ко ва но је пра во чу до! Зву -
чи пре ви ше до бро да би би ло
исти ни то, али је сте.

Са став би о ре ви та ли за то ра
је сле де ћи: ТЦА ки се ли на, ко -
џик ки се ли на, ар бу тин и хи -
дро ген-пе рок сид. Сва ки од са -
став них еле ме на та овог се ру -
ма чи ни до бро за ко жу и по -
ма же код бо ра, за те за ња ко -
же, под мла ђи ва ња, хи пер пиг -
мен та ци ја и ак ни. То зна чи да
је овај про из вод на ме њен сва -
ком ти пу ко же, јер има по себ -

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

Чу до зва но PRX T35

Би ти и(ли) (п)оста ти

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ри зик од те шког об ли ка де -

пре си је је ме ђу они ма ко ји па -

те од не са ни це че тр де сет пу та

ве ћи не го код љу ди ко ји има ју

нор ма лан, здрав сан.

Уко ли ко има те про бле ма са

спа ва њем, пре по ру чу је се да

ра ди те фи зич ке ве жбе на по -

љу, у по сле по днев ним или ра -

ним ве чер њим са ти ма. Ве че ру пре ско чи те или узми те лак оброк. Из -

бе га вај те ко фе ин, ал ко хол и ни ко тин, као и ум ни или фи зич ки рад до

ка сно у ноћ. Спа вај те у за мра че ној со би да ле ко од из во ра бу ке.

Ка да лег не те у кре вет, не мој те гле да ти ТВ или пре тра жи ва ти ин -

тер нет. Уме сто то га, слу шај те уми ру ју ћу му зи ку, чи тај те или ме ди ти -

рај те. Имај те уста ље но вре ме од ла ска на спа ва ње и уста ја ња. Ако

усво ји те те на ви ке, ча је ви ко је вам пред ла же мо до ћи ће са мо као

шлаг на тор ту.

На пра ви те ме ша ви ну од 1/4 шо ље пу по ља ка ла ван де, 1/2 шо ље

цве то ва ка ми ли це, 1/4 шо ље осу ше не ко ре на ран џе и две ка ши ке ла -

ти ца ру же. Две ка ши ке ме ша ви не пре лиј те шо љом про кљу ча ле во де

и оста ви те да од сто ји од три до пет ми ну та. Про це ди те, за сла ди те

ка ши чи цом ме да и до дај те 1/4 шо љи це ко ко со вог мле ка, па по пиј те

то пло пре спа ва ња.

За сми ре ње и бо љи сан пре по ру чу је се и овај чај. По ме шај те три

ка ши ке цве то ва ка ми ли це, две ка ши ке ма тич ња ка, по јед ну ка ши ку

ма ци не тра ве, ов се не сла ме и па си фло ре, 1/4 ка ши ке цве то ва хме -

ља и 1/4 ка ши ке ко ре на ва ле ри ја не. Јед ну ка ши ку ме ша ви не пре лиј -

те са два де ци ли тра вре ле во де и оста ви те да од сто ји пет ми ну та па

про це ди те. Пиј те по ла са та пре спа ва ња.

Ча је ви за слатке
сно ве

ну фор му лу за би о ре ви та ли -
за ци ју. PRX T35 ни је фо то сен -
зи ти ван и мо же се ра ди ти то -
ком це ле го ди не. Про це ду ра
са мог трет ма на је ве о ма бр за,
ско ро ин стант, за хва љу ју ћи
ТЦА ки се ли ни ко ја ула зи у
дер мис пра ве ћи ми кро ка на ле
и на тај на чин по спе шу ју ћи
отва ра ње ко же ка ко би оста ли
са стој ци лак ше про др ли. За -
хва љу ју ћи овом на чи ну апли -
ко ва ња и про до ра суп стан ци
до дер ми са, не ма љу ште ња и
опо рав ка ко же, већ сти жу са -
мо ча роб ни ре зул та ти.

Трет ман је јед но ста ван и
са сто ји се од на но ше ња PRX
T35 по кре ти ма сред ње ја ке
ма са же и пе ри о да че ка ња да
ко жа упи је се рум, те по нов -
ног на но ше ња. Ме ђу тим, ка -
ко би смо ис ко ри сти ли то што
је ко жа „отво ре на” и спрем на
да при ми есен ци јал не ак тив -
не суп стан це, до бро је ура ди -
ти од мах и ме зо те ра пи ју на -
но и гла ма и на кра ју ума си -
ра ти „флеш” ам пу лу ка ко би -
смо за о кру жи ли чу до твор ни
трет ман.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви те жи мо да у
жи во ту по ста не мо „не ко и
не што”, што је у скла ду са
же ља ма, оче ки ва њи ма, тру -
дом, за ла га њем, уче њем...
Увек су пред на ма две од лу -
ке: ра ди ти сва ко днев но, пра -
ви ти пут ко јим се кре ће мо
кроз жи вот, или се при др жа -
ва ти упут ста ва
и на ло га оних
ко ји твр де да
зна ју шта је за
нас нај бо ље.

Нај ве ћи иза -
зов је пре по -
зна ти раз ли ку
из ме ђу два пу -
та што од ре ђу -
ју на чин на ко -
ји по пу ња ва мо
наш лич ни мо -
за ик са чи њен
од са ти, да на и
го ди на. Вре ме
про ла зи без об -
зи ра на то на
ко јем смо пу -
ту. Раз ли ку
пра ви на чин
на ко ји то вре ме тро ши мо.
Ако се бу ди мо с „кне длом” у
гр лу и је два че ка ју ћи да се
још је дан дан сли чан прет -
ход ном за вр ши, ја сно је да
ра ди мо по пла но ви ма и рас -
по ре ду ко ји су осми сли ли дру -
ги, пра ве ћи од нас део ме ха -
ни зма ко ји ра ди на оства ре -
њу сно ва – али ту ђих.

Ка да отва ра мо очи уз за -
хвал ност што ис пред се бе има -
мо још је дан дан пре пун
могућ но сти – то зна чи да жи -
ви мо сво ју страст. Та ко се
оства ру је мо у пот пу но сти кроз
не пре кид но уче ње и рад на
уса вр ша ва њу се бе и сво јих та -
ле на та. Сви ма је те шко да пре -
по зна ју раз ли ку у пу те ви ма,
јер смо, жи ве ћи у овом време -
ну и про сто ру, под ути ца јем
нај бит ни јих љу ди у на шем жи -
во ту, усме ра ва ни на укла па -
ње, про сеч ност и тр пље ње.

Ве о ма је ва жно да пре по -
зна мо не мир ду ше ко ја ни је
за до вољ на по стиг ну тим, већ
тра жи да ис так не мо сво ју је -
дин стве ност и не по но вљи вост.
Шта пред у зи ма мо ка да осети -
мо не из држ у соп стве ној кожи
од ре ђу је нам или оста ја ње у
сва ко днев ној за гла вљено сти
или отре са ње на сла га рути не
с ду ше у на ме ри да по ста не -

мо сво ја најбо -
ља вер зи ја. Не
по сто ји тре ће
ре ше ње.

Би ти и оста -
ти у че ка њу да
се не што до го -
ди или по ста -
ти кре а тор
при ли ка и мо -
гућ но сти за
лич ни раст пи -
та ње је ко је не -
ми нов но до ла -
зи сва ком од
нас као жи вот -
на кри за утка -
на у вре мен ску
нит. Сва ки
кри зни пе ри од
п р е д  с т а  в љ а

шан су за на пре до ва ње, јер
пре ки да уста ја лост и јед но -
лич ност да на. Опет је на на -
ма од лу ка да ли ку ка ти над
кри зним вре ме ни ма или пре -
по зна ти у њи ма шан су да про -
на ђе мо сми сао и свр ху свог
по сто ја ња.

Би ти и(ли) (п)оста ти – од -
лу ка је, као и увек, на ва ма.

Око 700 ми ли о на љу ди у све ту
у овом тре нут ку има пре ко ше -
зде сет го ди на, а про це њу је се
да ће до 2050. го ди не тај број
из но си ти две ми ли јар де, што
ће пред ста вља ти пре ко 20 про -
це на та свет ске по пу ла ци је.

С дру ге стра не, на у ка обе ћа -
ва да ће се нај ста ри ји чо ве ков
сан – онај о ду гом жи во ту и
до бр ом здра вљу – уско ро оства -
ри ти. Ка ко? Са стој ци у ре цеп -
ту за елик сир ду го веч ност су:
ге не ти ка, ме ди ци на, ис хра на и
стил жи во та.

Да би смо ус по ри ли ста ре ње,
мно ге ства ри мо же мо ура ди ти
и са ми. Су шти на це ле при че
са др жа на је у ста рој ла тин ској
по сло ви ци: mens sana in cor-
pore sano – у здра вом те лу здрав
дух. У пре во ду: је ди те здра во,
ба ви те се спо р том и ре лак си -
рај те се. До дај те то ме ја чу до -
зу оп ти ми зма и не ко ли ко до -
брих при ја те ља с ко ји ма ће те
по де ли ти ра до сти и ту ге и до -
пу сти те да се за све оста ло по -
бри ну фи то те ра пи ја и ко зме -
ти ка.

Хра на ко ја под мла ђу је

По зна то је да ме ди те ран ска ди -
је та, си ро ма шна ме сом, а бо -
га та по вр ћем, жи та ри ца ма и
во ћем, сма њу је ри зик од раз -
во ја раз ли чи тих кар ди о ва ску -
лар них, ко шта них и не у ро ло -
шких обо ље ња. То ком по след -
њих го ди на от кри ве но је и да
овај на чин ис хра не мо же успо -
ри ти ста ре ње, јер сма њу је гу -
би так мо жда них ће ли ја од го -
вор них за на шу до бру ме мо -
ри ју и уче ње и убла жа ва симп -
то ме осте о по ро зе и де пре си је.

Осим то га, ви та ми ни, ми не -
ра ли и ан ти ок си дан си кључ ни
су у бор би про тив сло бод них
ра ди ка ла, од го вор них за пре -
ра но ста ре ње. На мир ни це ко је
их са др же у нај ве ћој ме ри је -
су: ар ти чо ка, па суљ, цве кла, бо -
ров ни це, сме ђи пи ри нач, бру -
сни це, су ве шљи ве, слат ки
кром пир, као и ма сли но во, ла -
не но, ри бље и ко ко со во уље.

За ду го веч ност је ва жна и
до бра хи дра та ци ја. Ис пи ја ње
до вољ них ко ли чи на во де на
днев ној ба зи кру ци јал на је ствар
ако же ли мо да са чу ва мо ела -
стич ност и флек си би лост ко -
же. Же ље не ре зул та те по сти ћи

мушкар ци ма, ин те лек ту ал ци -
ма од се дам де сет го ди на, по -
ка за ло је да је мо зак оних ко -
ји су се ба ви ли спо р том ма ње
атро фи рао у од но су на оне ко -
ји ни су упра жња ва ли фи зич -
ку ак тив ност.

Три де сет ми ну та уме ре не
фи зич ке ак тив но сти пет пу та
не дељ но је све што вам је по -
треб но. Јо га, пи ла тес, бр зо хо -
да ње, плес, ае ро бик, пли ва ње
или са мо ла га на шет ња – за
шта год да се од лу чи те, не ће -
те по гре ши ти.

Би рај те дру штво

Стрес до во ди до пре ра ног ста -
ре ња ко же и по ја ве бо ра, ре ме -
ти функ ци о ни са ње иму но си -
сте ма и је дан је од глав них

фак то ра ри зи ка за на ста нак ве -
ли ког бро ја озбиљ них бо ле сти.
Пре ма то ме, про на ђи те на чи -
не да се опу сти те и осло бо ди те
на пе то сти ка ко би сте би ли здра -
ви ји и ду го веч ни ји.

Имај те у ви ду и ово: до ка -
за но је да ка да смо са ми, ста -
ри мо бр же и ло ши је. На уч ни -
ци твр де да је уса мље ност код
осо ба ста ри јих од ше зде сет го -
ди на пре су дан фак тор за функ -
ци о нал но про па да ње и смрт.
Из не на ди ће вас чи ње ни ца да
са мо ћа на наш ор га ни зам
утиче не га тив но ко ли ко и пу -
ше ње. Сто га, оја чај те ве зе с
при ја те љи ма и чла но ви ма
поро ди це и про во ди те што
више ква ли тет ног вре ме на с
њи ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ће мо ако по пи је мо нај ма ње
осам ча ша во де днев но.

Ак тив ни жи ве ду же

Све пре ци зни је сту ди је у но ви -
је вре ме до ка зу ју да фи зич ка
ак тив ност успо ра ва ста ре ње, и
то на ће лиј ском ни воу.

Јед но аме рич ко ис тра жи ва -
ње по ка за ло је да су же не ко је

ве ћи део да на про ве ду у се де -
ћем по ло жа ју би о ло шки ста -
ри је од спор тист ки ња исте ге -
не ра ци је, а раз ли ка је, ве ро -
ва ли или не, чи та вих осам го -
ди на. Слич но ис тра жи ва ње
спро ве де но у Един бур гу на

Ако се бу ди мо с
„кне длом” у гр лу и
је два че ка ју ћи да се
још је дан дан
сличан прет ход ном
за вр ши, ја сно је да
смо по ста ли део
меха ни зма ко ји
ради на оства ре њу
сно ва – али ту ђих.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОД У ЗИ МА ЊЕМ ДО ПЛУ СА

Доказано је: када смо усамљени, старимо брже и лошије

КА КО УСПО РИ ТИ СТА РЕ ЊЕ

РЕ ЦЕПТ ЗА ЕЛИК СИР МЛА ДО СТИ

Ис тра жи ва чи с Хар вар да

из дво ји ли су не ко ли ко ва -

жних фак то ра по ве за них с

на шим на ви ка ма и жи вот -

ним сти лом, ко ји мо гу од ре -

ди ти ду жи ну на шег жи во та.

Ево ко ји су то фак то ри и ко -

ли ко го ди на нам сва ки од

њих „по кла ња”:

• 14 го ди на ви ше за оне ко ји

при ме њу ју че ти ри здра ве

на ви ке: упра жња ва ју ре -

дов но фи зич ке ак тив но сти;

је ду бар пет пор ци ја во ћа и

по вр ћа не дељ но; не пу ше и

пи ју уме ре но;

• 10 го ди на ви ше за осо бе

ко је су у срећ ном бра ку;

• две го ди не ви ше за оне ко -

ји је ду там ну чо ко ла ду бо га -

ту ан ти ок си дан си ма ко ји

чу ва ју ср це (зву чи сјај но,

са мо не пре те руј те – ви ше

чо ко ла де не ће по ве ћа ти

број „по кло ње них” го ди на);

• 2,5 го ди не ви ше за оне ко -

ји че сто во де љу бав;

• три го ди не ви ше за оне ко -

ји има ју мно го при ја те ља;

• 3,6 го ди на ви ше за оне ко -

ји не је ду ме со и из бе га ва -

ју унос за си ће них ма сти;

• 3,7 го ди на ви ше за оне ко ји

се ре дов но ба ве спо р том;

• че ти ри го ди не ви ше за оне

ко ји пи ју ви но, ко је је, као

и там на чо ко ла да, пу но

анти ок си да на са (та ко ђе не

пре те руј те);

• че ти ри го ди не ви ше за оне

ко ји не ма ју ви сок при ти сак

и хо ле сте рол;

• шест го ди на ви ше за оне

ко ји је ду здра во и уме ре но;

• се дам го ди на ви ше за оне

ко ји не ма ју ви шак ки -

лограма;

• се дам го ди на ви ше за оне с

ве дрим по гле дом на жи вот;

• 8–10 го ди на ви ше за не пу -

ша че;

• 10 го ди на ви ше за оне ко -

ји жи ве срећ но;

• 14 го ди на ви ше за оне ко ји

про ме не на чин жи во та и

уве ду здра ве на ви ке;

• 20 го ди на ви ше за оне ко ји

жи ве у из о би љу и не ма ју ду -

го ве и не ра шчи шће не ра чу не.

МА СКА ПРО ТИВ БО РА

За спре ча ва ње на стан ка бо ра на су вој ко жи од лич но је уље

кан та ри о на. Мо же те га на пра ви -

ти та ко што ће те пет гра ма

здро бље них цве то ва кан та -

ри о на по ме ша ти с 50 ми -

ли ли та ра сун цо кре то вог

уља и оста ви ти да од сто ји

две не де ље на про хлад ном

ме сту, а по том про це ди ти.

ОБР ВЕ ВА РА ЛИ ЦЕ

Пре тан ке и не у ред не обр ве до да ју ва шем ли цу и до пет

го ди на. Да би сте их учи ни ли гу шћим и леп шим без ичи је по -

мо ћи, пре спа ва ња их на ма жи те биљ ним уљем (ма сли но -

вим, ри ци ну со вим или не ким дру гим).

Сло бод но на ма жи те и тре па ви це, ка ко би сте им по мо гли

да бр же ра сту и бу ду леп ше и ду же.

НЕ ГУЈ ТЕ РУ КЕ

Као и ко жа ли ца, и ко жа на ша ка ма из ло же на је штет ним

фак то ри ма, па се пр ви зна ци ста ре ња че сто ви де и на њој.

Да би сте омек ша ли ис пу ца лу ко жу ру ку, на пра ви те чај од

ка ми ли це (јед на

ка ши ка на ли тар

во де). Врућ чај

(око 40 сте пе ни)

си пај те у чи ни ју

и по то пи те ру ке

на 15–20 ми ну -

та. На кон то га их

бла го про су ши те

ме ким убру сом,

па утр љај те ма -

сну кре му.
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О ЗДРАВОЈ ИСХРАНИ, ИЗ ПРВЕ РУКЕ

КАД ДОЗЛОГРДЕ ПРОБУШЕНА КАШИКА И ПРАСЕ 
НА ВРАТИМА ФРИЖИДЕРА

Октобар је месец здраве исхра-
не и време када се о овој теми
говори много гласније него ина-
че. А како ствари стоје, не пи-
ше нам се добро: већину ста-
новника Србије (али и плане-
те) муче гојазност и различити
поремећаји исхране или пак
болести проистекле из приме-
не опасних дијета и којекаквих
пилула за мршављење.

Изгледа да смо колективно
заборавили чак и најосновнија
правила правилне исхране. Вре-
ме је да их се уз помоћ струч-
њака подсетимо, али и да „по-
гледамо у очи” свим грешкама
које смо досад направили хра-
нећи се махом по препорука-
ма из реклама и следећи ре-
жиме „доктора Гугла”.

Анорексија, булимија и пато-
лошка прождрљивост три су
главне немани које великом
броју људи широм планете пре-
тварају живот у пакао. Од ано-
рексије пате једна од 250 жена
и један од 2.000 мушкараца, бу-
лимија је још чешћа и погађа
махом женски пол, а патоло-
шка прождрљивост је најнови-
ја пошаст, која се тешко дијаг-
ностикује и још теже смешта у
статистичке оквире. Ипак, цр-
вени аларм пали податак да по-
ремећаји исхране погађају чак
пет процената укупне попу-
лације девојчица у пубер-
тету, а одмах за њима сле-
де и младе жене.

До великих здравстве-
них проблема доводе и
бројне дијете које углав-
ном спроводимо на сво-
ју руку, правдајући се да
за стручњаке немамо па-
ра ни времена. Њих зо-
вемо у помоћ тек када осе-
тимо последице као што су
губитак мишићне масе, по-
ремећај у раду срца или хор-
мона, промене крвног прити-
ска, главобоље, губитак мен-
струације, оштећење јетре, де-
хидратација или проблеми с ко-
жом, косом или ноктима.

Шта каже стручњак

Да бисмо били сигурни да зна-
мо шта заиста подразумева

здрава исхрана, информације
из прве руке потражили смо
од Аните Алтеров, вишег ну-
триционисте – дијететичара из
Естетик студија „In Li ne” у Пан-
чеву.

– Здраве навике у исхрани
стичу се у породици, и то од
најранијих дана, и остају нам
током целог живота. Разновр-
сна исхрана, здравствено без-
бедна храна, која задовољава

енергетске потребе, као и по-
требе за витаминима и мине-
ралима, чине основу правил-
не исхране. Редовност оброка
је изузетно битна. Треба јести
сваког дана у приближно исто
време. Доручак се узима сат-
два након буђења, ручак би
било идеално појести око 13-

14 сати, а вечеру око 19-20.
Овај ритам се прилагођа-

ва осталим животним на-
викама и може се поме-
рати сат-два раније или
касније. Требало би да
доручак и ручак буду
најобилнији оброци то-
ком дана, а у попо-
дневним и вечерњим
сатима ваљало би сма-
њивати количину хра-

не. Размак између обро-
ка треба да буде три-че-

тири сата – саветује Анита
Алтеров.

Емотивна глад

Она наглашава и то да се које-
какве грицкалице током дана
никако не препоручују, као и
да посебну пажњу треба обра-
тити на константно конзуми-
рање нездравих намирница на
нервној бази.

– Битно је знати да се сваки
залогај који се узме између обро-
ка такође сматра оброком, јер
процес варења почиње у усти-
ма: активирају се ензими за лу-
чење сокова, као и хормони. За-
то се треба решити таквих на-
вика. Чувајте се и „емотивне
глади”. Наиме, кад смо нерас-
положени, једемо много и би-
рамо нездраву храну, чиме са-
мо додатно погоршавамо и рас-
положење и целокупно здравље.
Да би се тај проблем решио,
треба прво пронаћи и уклонити
узрок овог стања. Уз то, можете

направити свој план оброка ка-
ко бисте лакше контролисали
ситуацију. Нађите неку актив-
ност која вас испуњава, тако ће-
те мање мислити на храну –
препоручује нутрициониста.

Дијета по мери

Сви нутриционисти одреда ре-
ћи ће вам да не постоји уни-
верзална дијета и да начин ис-
хране мора бити прилагођен
свакој особи појединачно. С
тим је сагласна и наша саго-
ворница.

– У свом раду користим ис-
кључиво индивидуални при-
ступ. Планови исхране се пра-

ве након што се обаве пре-
глед, мерења и анализе. Кроз
читав процес се прати здрав-
ствено стање клијената и пре-
ма томе се мења и усклађује
режим. Савет нутриционисте
нарочито је потребан особама
с кардиоваскуларним и диге-
стивним тегобама, као и па-
цијентима с неким метабо-
личким синдромом. Такође,
деца и тинејџери морају бити
под надзором стручних лица,
како не би дошло до пада иму-
нитета или поремећаја у раду
хормона – истиче Анита
Алтеров.

Драгана Кожан

Рушимо митове о храни
Анита Алтеров била је распо-
ложена и да раскринка неко-
лико најпопуларнијих мито-
ва о исхрани.

Могу да смршам ако гла-
дујем
– НЕТАЧНО. Потребно је сва-
кодневно уносити одређене
нутријенте како би органи-
зам нормално функционисао.
Пре свега, морају се подми-
рити потребе базалног мета-
болизма: за рад органа, диса-
ње, рад срца…, а онда и по-
требе организма за обављање
осталих активности током да-
на. Гладовањем се смањује
дневни унос потребних гра-
дивних и енергетских мате-
рија, снижава базални мета-
болизам и долази до пореме-
ћаја у раду органа.

Поузданије је мерење оби-
ма него број на ваги
– ТАЧНО. Током вежбања по-
већава се мишићна маса, а
мишићи су тежи од масног
ткива, па тако вага може по-
казати исту килажу, док се
обими могу знатно смањити.

Неуспех је ако не смршам
бар 10 килограма за месец
дана
– НЕТАЧНО. Губитак од 10
килограма уопште није здрав.
Школски пример мршавље-
ња био би 500–1.000 грама

недељно, односно од два до
пет килограма месечно код
жена, а код мушкараца мало
више, чак и до седам-осам
килограма у првим месеци-
ма промењеног режима. На-
равно, све зависи од килаже
и количине накупљене теч-
ности у организму. Имајте у
виду да се у почетку избацује
доста воде из организма, па
је и губитак килограма већи.
И код гојења се препоручује
до килограма недељно. Циљ
здравог гојења је добијање на
мишићној маси, а не добија-
ње масти.

Ти си оно што једеш

– АПСОЛУТНО ТАЧНО. Сва-
ка намирница има своје деј-
ство на организам, било по-
зитивно, било негативно. О
нашем начину исхране све-
дочи пре свега стање наше
коже, затим косе, ноктију, као
и целокупан физички изглед,
крвна слика, ниво енергије и
расположење.

Дијете на скенеру
Ако на интернету потражите
неку дијету, у топ четири ре-
зултата биће УН дијета, хро-
но, LCHF и кето исхрана. За
све четири сте сигурно чули, а
ми смо одлучили да ове режи-
ме ставимо на скенер Аните
Алтеров.

УН дијета

Укратко о дијети: првог дана
једете протеине, другог скроб,
трећег угљене хидрате, а че-
твртог воће и тако укруг деве-
десет дана. За доручак се увек
једу две воћке, а јо-јо ефекта,
наводно, нема.

– У мом раду с клијентима
показало се да је апсолутно
нетачно да се изгубљени ки-
лограми не враћају. Напротив,
врати се и много више него
што се изгуби. Организму је
свакодневно потребан одређе-
ни проценат масти, протеина
и угљених хидрата, да би нор-
мално функционисао, а ви
овим путем сваког дана узи-
мате само једну групу макро-
нутријената. Од превеликог
уноса протеина или угљених
хидрата могу да страдају бу-
брези и панкреас. Овакав на-
чин исхране доводи и до стал-
ног скакања глукозе, па самим
тим и инсулина, што доноси
нови сет проблема. Најшокант-
нији ми је део који предвиђа
два парчета торте за вечеру.

Ту је сваки коментар
излишан!

Хроно дијета

Заговорници ове ди-
јете тврде да можете
јести скоро све у неогра-
ниченим количинама, је-
дино је важно да сваку
намирницу поједете у од-
говарајуће доба дана.
Звучи чаробно, али...

– Немогуће је да
једете колико хоће-
те, а да изгубите ки-
лограме. У процесу
мршављења мора да
постоји одређени ка-
лоријски дефицит. Ипак,
хроно исхрана има и добре
стране: предвиђа велики унос
поврћа и избацивање инду-
стријских слаткиша. Не допа-
да ми се то што се забрањује
воће. Нема потребе ускраћи-
вати било коју групу намир-
ница, осим у случајевима але-
ргије или интолеранције.

LCHF дијета

Назив ове дијете скраћеница
је енглеске конструкције „Low
Carb High Fat”, што значи да
се она заснива на ниском уно-
су угљених хидрата и високом
уносу здравих масти.

– Ова дијета је прихватљива,
ако нисте превише ригорозни.
Неки аутори препоручују да се

на овом режиму исхране уноси
дневно до 45% угљених хидра-

та, док Светска здравствена
организација препору-

чује унос 55–60% ове
групе макрону-
тријената. Код ове
исхране треба

избацити све
индустриј-

ске слаткише,
торте, намазе,
а храну кори-
стити у што

природнијем об-
лику, непрерађе-

ну, што би заправо
требало да се приме-

њује у свакој дијети. Сва-
како овај ре-

жим морате
прилагодити свом
здравственом ста-
њу.

Кето дијета

Ово је ригоро-
знија верзи-
ја LCHF ди-
јете, у којој
су готово
сасвим за-
брањени
сви угље-
ни хи-
драти.

– Унос
у г љ е н и х
х и д р а т а

код ове дијете је 5-25%, што
је изузетно мало. Унос масти
је велики, а највећи проблем
је то што многи не поштују
правила дијете и користе не-
здраве масти и премало повр-
ћа. То је опасно за срчане бо-
леснике, људе с високим при-
тиском, за пацијенте који су
на антикоагулантној терапи-
ји, као и за оне који имају ви-
сок холестерол и триглицери-
де. Често се дешава да се сва-
кодневно једу јаја, што значи
да је исхрана једнолична. Не-
ретко се као последица ове
дијете јављају вртоглавица,
главобоља, губитак концентра-
ције и грчеви у мишићима.

Можда могу да је користе из-
узетно здрави и млади људи,
са одличним резултатима крв-
не слике, али запитајте се ко-
лико је гојазних људи заправо
здраво. Након престанка овог
режима килограми се враћа-
ју. Притом, ово никако није
режим за дуже стазе, јер се
често дешава да холестерол и
триглицериди доста скоче.
Због тога треба бити обазрив
с овом дијетом.

Медитеранска дијета

Питали смо Аниту Алтеров по-
стоји ли уопште бар једна ди-
јета уз коју се може смршати
без последица.

– Не постоји универзална
дијета за све људе, али када
бих морала да изаберем неку,
то би била медитеранска ис-
храна. Ту су заступљене све
групе намирница, па самим
тим и сви макро и микро ну-
тријенти. Ова исхрана може
да се прилагоди свакој особи,
а број рецепата је неограни-
чен. Није строга, нити преви-
ше ограничавајућа и можете
увек нешто појести без велике
припреме и организације, а
погодна је како за здраве, та-
ко и за болесне људе, наравно
уз одређене корекције. Кори-
сти се и доста зачина, а од ал-
кохола је дозвољено вино.

МИНИ-ТЕСТ: 

ИМАТЕ ЛИ ПОРЕМЕЋАЈ ИСХРАНЕ?

Лекари понекад користе

овај упитник како би лак-

ше и брже дијагностико-

вали поремећај исхране

код неке особе.

1. Да ли некада се-

би изазивате мучни-

ну и повраћање јер

осећате да сте се пре-

јели?

2. Да ли бринете да сте

изгубили контролу над ко-

личином хране коју уносите?

3. Да ли сте изгубили ви-

ше од шест килограма у по-

следња три месеца?

4. Да ли мислите да сте

гојазни иако вам околина

говори да сте мршави?

5. Да ли би се могло рећи

да храна доминира у вашем

животу?

Уколико је одговор ДА на

два или више питања, могу-

ће је да имате поремећај

исхране.

Како
се угојити?

– За гојење се такође
препоручује здрава

исхрана, само другачији
калоријски унос. Потребно је

узимати више калорија него што
су дневне потребе организма.
Ваља повећати унос здравих
масти, протеина и угљених

хидрата, витамина и
минерала, уз одређену
врсту тренинга – каже

Анита Алтеров.

Анита Алтеров
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Шта је код но та ра бес плат но

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

На мејл на ше ре дак ци је че сто сти жу
пи та ња на ших су гра ђа на о то ме да
ли је од ре ђе на услу га но та ра бес плат -
на и ко има пра во на гра тис ове ру
по је ди них до ку ме на та у кан це ла ри ји
јав ног бе ле жни ка. Ево свих од го во ра
на јед ном ме сту.

У Јав но бе ле жнич кој комoри Ср би је
ка жу да је у свих 198 кан це ла ри ја но -
та ра ши ром на ше др жа ве бес плат на
ове ра фо то ко пи ја све до чан ста ва и ди -
пло ма нео п ход них за упис у сред ње
шко ле, као и за пр ви упис на фа кул тет,
те до ку ме на та за по тре бе кон кур са за
при јем у уста но ве уче нич ког и сту дент -
ског стан дар да и за ко ри шће ње уче -
нич ких и сту дент ских сти пен ди ја и
кре ди та.

Бе ле жни ци бес плат но ове ра ва ју до -
ку мен та нео п ход на за упис у пред -
школ ске уста но ве и основ не шко ле,
те до ку мен та ко ја се ко ри сте за оства -
ри ва ње пра ва из оба ве зног со ци јал -
ног оси гу ра ња, со ци јал не за шти те,
бо рач ко-ин ва лид ске за шти те и за -
шти те ци вил них ин ва ли да ра та. Без
на кна де се ове ра ва ју и ис пра ве ко ји -
ма се обез бе ђу је фи нан сиј ска по др -
шка по ро ди ци с де цом, до ку мен та -
ци ја по треб на за оства ри ва ње пра ва
жр та ва по ро дич ног на си ља и до ку -
мен та не за по сле них ли ца нео п ход на
за за сни ва ње рад ног од но са или дру -
гих пра ва ко ја се оства ру ју по том
осно ву.

Је сте ли зна ли да је око 1820. го ди не
у Пан че ву би ло ви ше па са не го ста -
нов ни ка? Ме ђу ско ро 9.000 ових жи -
во ти ња би ло је и до ста лу та ли ца. За -
стра шу ју ће зву чи по да так да су у оно
вре ме шин те ри псе уби ја ли – и то
мот ка ма. Вла сни ци су још тада мо ра -
ли да сво је псе гра дом во де на по во цу
уз оба ве зну кор пу.

А данас?.

На и ме, на шој ре дак ци ји ја ви ло се
не ко ли ко су гра ђа на ко ји су се по жа -
ли ли на то да у Ули ци Мар ка Ку ли -
ћа већ ду же вре ме „ор ди ни ра” чо -
пор од се дам-осам па са лу та ли ца,
ко ји и де ци и од ра сли ма уте ру ју
страх у ко сти.

– При по врат ку из шко ле уну ка нас
зо ве да иза ђе мо пред њу, јер од па са
не сме да до ђе до ку ће. Не ка да су у
Ули ци Мар ка Ку ли ћа, али за ла зе и у
окол не ули це: Иве Кур јач ког, Ма ти је
Гуп ца и Уро ша Пре ди ћа. Точ ко ви у
по кре ту их чи не по себ но агре сив ни -
ма, па тр че за ау то мо би ли ма и би ци -
кли ма, ре же и ла ју – ка же је дан од
ста нов ни ка овог де ла гра да.

Ко га да по зо ве те

На слич не про бле ме жа ли ли су нам
се и ста нов ни ци дру гих де ло ва гра да
(на ро чи то Со да ре), па смо од над ле -
жних за тра жи ли упут ство о то ме шта

Пан чев ци мо гу да учи не ка да се су о -
че с пси ма лу та ли ца ма.

– Гра ђа ни ра ди хва та ња па са лу та -
ли ца мо гу или ди рект но по зва ти слу -
жбу „Зо о хи ги је на” пу тем те ле фо на
013/352-148 или Ко му нал ну ми ли ци -
ју на бро је ве 013/347-555 или 065/866-
25-37. Пси се за тим укла ња ју и од но се
у при хва ти ли ште. Уко ли ко над ле жна
слу жба ни је ре ши ла про блем, гра ђа ни
се мо гу жа ли ти на чел ни ку Град ске
упра ве и ка би не ту гра до на чел ни ка –
об ја сни ла је Та тја на Ве ско вић, са вет -
ни ца у Ко му нал ној ми ли ци ји.

Окр шај код Три шер пе

Лу та ли це, ме ђу тим, ни су је ди ни про -
блем Пан че ва ца ко ји жи ве крај Та -
ми ша. Они се, на и ме, жа ле и на вла -
снич ке псе, или тач ни је – на са ме
вла сни ке. У Ули ци Мар ка Ку ли ћа, на -
и ме, по сто је два деч ја игра ли шта: јед -
но с то бо га ном и љу ља шка ма и чу ве -
но игра ли ште код Три шер пе.

На оба се, твр де на ши су гра ђа ни,
мно го че шће од де це игра ју – пси, и
то они ко је вла сни ци пу сте с по во ца
ка ко би се из ју ри ли по том про сто ру.

– По не кад ку чи ће нај пре пу сте у
Та миш да се оку па ју, па их од ве ду на
ко шар ка шки те рен ме ђу де цу. Пси су
мо кри и стре са ју се, па мо гу још да
про ши ре и не ку за ра зу. По ку ша ли
смо да скре не мо па жњу вла сни ци ма

па са да то што ра де ни је по за ко ну,
до ла зи ла је и Ко му нал на, али не вре -
ди, ти љу ди не ха ју ни за шта – ка же
јед на ба ка ко ја жи ви не да ле ко од игра -
ли шта код Три шер пе.

Где пси сме ју без по во ца

У Ко му нал ној ми ли ци ји ис ти чу да је
ова кво по на ша ње за ко ном за бра ње но.

– Сход но чла ну 6 Од лу ке о др жа њу
до ма ћих жи во ти ња на те ри то ри ји гра -
да Пан че ва, пси се мо гу пу шта ти с по -
во ца са мо на јав ним и зе ле ним по вр -
ши на ма ко је су од ре ђе не и обе ле же не
за ту свр ху, а то су: по вр ши на иза До -
ма вој ске; на Стре ли шту – угао ули ца
Ра ди во ја Ко ра ћа и 7. ју ла и на Ко те жу
1 – код апо те ке „Фа бег”. Уко ли ко се
пас ше та без по во ца или се пу шта на
по вр ши не ко је ни су за то на ме ње не,
гра ђа ни мо гу под не ти при ја ву Ко му -
нал ној ми ли ци ји. Ка зна за тај пре кр -
шај из но си 10.000 ди на ра, од но сно
5.000 уко ли ко се пла ти у ро ку од осам
да на од да на при је ма пре кр шај ног на -
ло га – ка же Та тја на Ве ско вић.

Она ипак ис ти че да, с об зи ром на
број ко му нал них ми ли ци о на ра и днев -
ни број ра зно вр сних при ја ва ко је они
при ма ју, по сто ји мо гућ ност да ми ли -
ци о нар не мо же да иза ђе на те рен од -
мах по при је му при ја ве. Ако се у ме -
ђу вре ме ну вла сни ци с пси ма уда ље,
по сто ји са мо јед но ре ше ње.

– Уко ли ко при ја ви лац по зна је вла -
сни ка пса, мо же до ћи у про сто ри је Ко -
му нал не ми ли ци је, где ће под не ти при -
ја ву и да ти по дат ке о вла сни ку. На кон
то га ће ко му нал ни ми ли ци о нар иза ћи
на те рен, про на ћи вла сни ка, оба ви ти
раз го вор и пре кр шај но га ка зни ти –
су ге ри са ла је Та тја на Ве ско вић.

Д. Ко жан

Рас пра ва о то ме ко ји је нај здра ви ји
на чин ис хра не у да на шње вре ме све је
же шћа. Јед ни про мо ви шу ве ге та ри -
јан ство, дру ги твр де да се без ме са не
мо же; јед ни препоручују жи та ри це,
дру ги нас пла ше глу те ном... Бу ду ћи
да је ок то бар ме сец пра вил не ис хра -
не, пи та ли смо Пан чев це да ли успе -
ва ју да одо ле не здра вим на мир ни цама.

ВИР ЂИЛ ВРА ЖИ ЛОВ, 
рад ник у пе ка ри:

– Тру ди мо се да се хра ни мо здра во.
Уз га ја мо сво је про из во де у ба шти, има -
мо све до ма ће. Пр ска мо што ма ње.
Кром пир мо ра да се шти ти од бо ле сти
и бу ба, а оста ло по вр ће не пр ска мо.
Кад је реч о во ћу и по вр ћу из уво за, ре -
као бих да мо же да се на ђе ква ли те тан
про из вод, али по не кад не што и не ваља. 

МА ЛИ НА МИ ЛО ШЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ми слим да се хра ним здра во. Ни -
сам мно го је шна. Је дем пре те жно по -
вр ће, са ма се би спре мам. Ре кла бих
да је то здра во, чим имам 79 го ди на
(смех). Во ће мо ра да се одр жа ва пр -

ска њем. Ра ди ла сам на план та жа ма и
мо гу то да по твр дим. Ни шта од тог
во ћа не би ус пе ло без за шти те. Ва жно
је са мо не пре те ра ти с пе сти ци ди ма.

ДРА ГАН ТО МО ВИЋ, пен зи о нер:
– Ни је дан дан ми не про ђе без во -

ћа. Имам сре ће што по се ду јем сво ју
ба шту и пла сте ник, па ла ко обез бе ђу -
јем здра ве на мир ни це. Ипак, нај но -
ви је ин фор ма ци је ко је се ти чу ис хра -
не по при лич но су збу њу ју ће. Ка жу да
не сме мо да је де мо ни мле ко ни сир...
За гра шак, ко ји сам баш во лео, сад
ка жу да ни је до бар због ше ће ра. Те -
шко је у мо ру су прот ста вље них ста -
во ва спо зна ти ко ји је ис пра ван.

ВЕ СНА ТРАМ ПА, да ди ља:
– Хра ним се здра во већ два де се так

го ди на, ве ге та ри ја нац сам. Мле ко не
пи јем, јер га не во лим. Пе ри о дич но
узмем јо гурт и ја ја. Је дем са мо са ла -
те и све же во ће. При ме ти ла сам про -
ме не у свом здрав стве ном ста њу: ве -
ћи на не ка да шњих те го ба је не ста ла,
ре гу ли са ла ми се те ле сна те жи на, као
и про блем с ва ре њем. Има ла сам и

пе ри о де ве ган ства, са мо то не мо гу
увек да одр жа вам. 

ЦАН КА РАЈ КО ВИЋ, 
ме ди цин ска се стра:

– Да би ис хра на би ла здра ва, ва -
жно је из ба ци ти те сте ни ну и не здра -
ве ма сти, а је сти ви ше све жег во ћа и
по вр ћа. Уме сто ра фи ни са них уља, тре -
ба ко ри сти ти ко ко со во и ма сли но во.
Не мам мо гућ но сти да га јим ор ган ску
ис хра ну, па мо рам све да ку пу јем иа -
ко сам све сна чи ње ни це да је ма ло
шта од на мир ни ца у про дав ни ца ма
за и ста здра во.

СА ВА РА ДО СА ВЉЕВ, пен зи о нер:
– Не знам шта зна чи здра ва ис хра -

на. Хра ни мо се она ко ка ко мо же мо.
За га ђе ни су зе мљи ште, ва здух, зе мља,
љу ди су за га ђе ни... Све је за га ђе но, па
из то га не мо же да ник не здрав про из -
вод. Не ве ру јем да по сто ји здра во воће,
али ку пу јем га на пи ја ци. Не ка да су
по ља ми ри са ла. У по след ње вре ме све
смр ди од ис па ре ња пе сти ци да. То је
ка та стро фа. Због то га не по сто ји здрава
ис хра на. Анкетирала: Ј. Катана

В. ТРАМПАД. ТОМОВИЋ Ц. РАЈКОВИЋ С. РАДОСАВЉЕВ

ДА ЛИ СЕ ХРА НИ ТЕ ЗДРА ВО?

Пра ви ла зна мо, али на мир ни це су про блем

М. МИЛОШЕВИЋВ. ВРАЖИЛОВ

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 на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 4. ок то бра,
од 9 до 13.30, без стру је ће би ти ста -
нов ни ци Син ђе ли ће ве ули це, де ла
Ули це Јо ви це Бе зу ље ви ћа од Јо ве Мак -
си на до Иве Кур јач ког и де ла Ули це
Иве Кур јач ког од Син ђе ли ће ве до Вој -
во ђан ског бу ле ва ра.

У су бо ту, 5. ок то бра, од 9.30 до 13 са -
ти, стру је не ће има ти на се ље Скро бара.

У по не де љак, 7. ок то бра, од 9 до
13.30, без на па ја ња елек трич ном енерги -
јом оста ће ста нов ни ци Ули це Јо ви це
Бе зу ље ви ћа, де ла ули це Јо ве Максина

од Син ђе ли ће ве до Јо ви це Бе зу ље ви ћа
и де ла Ули це Иве Кур јач ког од Јо ви це
Бе зу ље ви ћа до кра ја, ка Ко те жу 2. Истог
да на, од 9.30 до 13.30, ис кљу че ња су
пла ни ра на за пар ну стра ну Ули це Сте -
ва на Шу пљик ца у де лу од Ха џи Про -
да но ве до Ули це Мил ке Мар ко вић. Та -
ко ђе, у по не де љак, од 10 до 11 са ти,
стру је не ће има ти ста нов ни ци де ла
Пар ти зан ске ули це у Стар че ву, од Осло -
бо ђе ња до кра ја, ка по љу.

У че твр так, 10. ок то бра, од 8.30 до
14 са ти, без стру је ће би ти До ло во, и
то део се ла од Ули це Пе тра Драп ши -
на и ЈНА ка цен тру, као и део се ла
пре ко до ли не.

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

Без стру је Скро ба ра и де ло ви
Пан че ва, Стар че ва и До ло ва

ПРО БЛЕ МИ СТА НОВ НИ КА УЛИ ЦЕ МАР КА КУ ЛИ ЋА

С ТРО ТО А РА ВРЕ БА ЈУ ЛУ ТА ЛИ ЦЕ, 
А СА ИГРА ЛИ ШТА ВЛА СНИЧ КИ ПСИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Вра ти те се у ау то-шко лу

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Вековима Панчевци бију исте битке

Псе лу та ли це при ја ви те
„Зоохигијени” (013/352-
148) или Ко му нал ној
милицији (013/347-555
или 065/866-25-37).

Зна те онај виц кад во зач за у ста вља по -
ли цај ца и пи та га да ли мо же да пар -
ки ра у том де лу ули це, а овај му од го -
ва ра да не мо же. Во зач тад пи та: „А
шта је с овим ко ли ма ов де? Ка ко су се
они пар ки ра ли?” На то ће пред ставник
ор га на ре да: „Па они ме ни су пи та ли”.

Рад ња овог ви ца као да се де си ла
на Со да ри, а наш фо то-ре пор тер ухва -
тио је на де лу баш ове што „ни су пи -
та ли”. Но за пи та њи ма ни је би ло ни
по тре бе, јер се ја сан и не дво сми слен
од го вор на ла зи на са о бра ћај ном зна -
ку. А за ове што не пи та ју, зна се и ка -
зна – 10 цр ве них или пет ако пла те у
ро ку од осам да на.

Упр кос про пи си ма и ка зна ма, ми
из бро ја у број у окви ру ове ру бри ке
до но си мо до ка зе ко ји све до че у при -
лог то ме да су мно ги на ши су гра ђа -
ни у сва ђи са окру глим бе лим зна -
ком ои ви че ним цр ве ном бо јом. Зе -
ле не по вр ши не и пе шач ке зо не оми -
ље на су им ме ста ка ко за во жњу, та -
ко и за пар ки ра ње. Про сто им дан
ни је пот пун ако бар на јед ном за бра -
ње ном ме сту ни су оста ви ли свој че -
тво ро точ каш ма кар на пет ми ну та.
Још ако су при том из бе гли и ка зну,
он да сва ка ко ва ља до де ли ти и ор ден
– за ба ха тост и без о бра злук, под ра -
зу ме ва се.



НАШИ СУГРАЂАНИ
Петак, 4. октобар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

9

Пла не та му -
ш к а  р а  ц а
опи су је два -
на ест осо би -
на но ве му -
шко сти. Сва -
ко по гла вље
је опис не ке
од њих; при -
ка зу је иза зо -
ве с ко ји ма се
м у  ш к а р  ц и
да нас су о ча -
ва ју и по ма же им да до стиг ну свој
пун по тен ци јал. Ау то ри ни су за бо -
ра ви ли не жни ји пол, па има оде -
ља ка у ко ји ма да ју са ве те да ма ма
ка ко да пре по зна ју до бр ог и по у -
зда ног му шкар ца, као и ка ко да
соп стве ног парт не ра по др же на нај -
бо љи на чин, јер ће то сви ма мно го
зна чи ти.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ли ко је те шко са чу ва ти тај ну.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„За ви си ко је чу ва. Ако би сте мо -
јој ба би ују тро по ве ри ли тај ну, до
по дне ва би цео ком ши лук бру јао о
то ме. А до ве че ри би сви у се лу
зна ли...” 062/2137...

„За ви си од тај не. Што ин три -
гант ни ја, то ју је те же не ода ти.
064/2102...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ка ко би се зва ла
ва ша ау то би о гра фи ја:

„По не сен па ис пу штен.”
064/1374...

„Је ди, од мо ри, по но ви.”
064/3626... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 9. ок то 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 че сто чи та те по е зи -
ју?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”.

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

Са два де сет го -
ди на, пи сца
ро ма на је
опљач као, си -
ло вао и по ку -
шао да уби је
мла дић ко га је
на Бад ње ве че
по звао у свој
стан. На кон
то га он од ла -
зи код се стре
у Пи кар ди ју,
где из при крај ка слу ша ње ну вер -
зи ју не ми лог до га ђа ја, ко ју из ла же
свом су пру гу. То је јед на од мно -
гих сце на у ко ји ма ће Еду ар слу -
ша ти ка ко дру ги – ме ди цин ско осо -
бље, по ли ци ја… – про јек ту ју сво је
стра хо ве и пред ра су де на ње го во
ис ку ство на си ља. Ње го ви по ку ша -
ји да по вра ти кон тро лу над соп -
стве ном про шло шћу до ве шће до
оштро ум них уви да у то ка ко се на -
си ље ре про ду ку је уну тар за јед нице.

„Исто ри ја на си ља”
Еду а ра Лу ја

„Пла не та
мушка ра ца” 

др Џо на Гре ја и
Ар џу на Ар да га

Два чи та о ца ко ји до 9. ок то 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: „Да ли је ово пла не та му -
шка ра ца?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ле по та је у оку по сма тра ча, али за
не ке љу де је на пр ви по глед ја сно
за што је жи вот баш та ко рас по ре дио
кар те па је њи ма за па ло да ше та ју
пи ста ма и сли ка ју се за мод не
каталоге...

По сао и за до вољ ство

Ду шан Пе тр ов (32) ба ви се мо де лин -
гом пу них де сет го ди на. Еко но ми ста
је по стру ци, за вр шио је Ви со ку по -
слов ну шко лу, а за тим и по слов не сту -
ди је на уни вер зи те ту „Ме га тренд”.

По стао је ма не кен на на го вор бив -
ше де вој ке, у вре ме кад је ак тив но
играо ко шар ку у КК-у „Та миш”.

– Мој пр ви су срет с мо де лин гом
до го дио се 2009. го ди не. По сле јед -
ног ис пи та оти шао сам на ка стинг ко -
ји је одр жа ва ла аген ци ја „Select”. Про -
шло је до ста нас и сви смо за вр ши ли
курс ма не кен ства – при ча Ду шан.

Убр зо на кон то га усле ди ла је мод -
на ма ни фе ста ци ја „Fashion Selection”
и он је на сту пао на свим ре ви ја ма.
Ве ли ки под стрек за да љи рад пред -
ста вља ла је на гра да за ма не ке на го -
ди не ко ју је та да до био.

– У по чет ку су се љу ди ша ли ли на
ра чун мог ма не кен ства, али то ме ни -
је до ти ца ло. Ба вио сам се ти ме због
се бе. Це лог жи во та сам во лео ле пу
гар де ро бу и до бру обу ћу, тре ни рао
сам ре дов но, па сам схва тио да ми
ова про фе си ја баш ле жи – об ја шња ва
Ду шан.

Он ка же да би и да се не ба ви овим
по слом, под јед на ко во дио ра чу на о
свом из гле ду, јер је то стил жи во та
ко ји му од го ва ра.

– Јед но вре ме сам имао ста лан по -
сао, а ово ми је био хо би, али сам пре
из ве сног вре ме на од лу чио да ми мо -
де линг по ста не основ на про фе си ја.
Кад сам на пу стио „си гу ран” по сао, по -
че ле су да ми се отва ра ју но ве мо гућ -
но сти. Из ме нио сам ма ло из глед, пу -
стио ко су и смр шао, и до био ан га жман
у Ин ди ји. Та мо сам од ла зио пет пу та и
оста јао по не ко ли ко ме се ци. Сли као
сам се за ин тер нет сај то ве ко ји про да -
ју гар де ро бу. Уме ло је да бу де до ста
на пор но, јер се нон-стоп пре свла чиш
и сли каш, али су усло ви за рад би ли
сјај ни – при ча Ду шан. Ра дио је у Бан -
га ло ру, Њу Дел хи ју и Мум ба ју.

– Ви де ли су у ме ни не ког иде ал ног
ти па за њи хо во тр жи ште. У кам па ња -
ма сам се сли као с бо ли вуд ским глум -
ци ма и глу ми ца ма, а по зи рао сам и
за њи хов ма га зин GQ – при ча он.

У Ср би ји је сни мио ве ли ки број ре -
кла ма и спо то ва, а по ја вио се и у се -
ри ји „Син ђе ли ћи”.

– Нај леп ше у овом по слу је што
мно го пу ту јеш, ра диш, али и ужи ваш.
Јед ном при ли ком сам био на не ком
остр ву у ри зор ту бли зу Шри Лан ке,
на Го ји. Шта ви ше да по же лиш? Ис -
пу њен си и ра диш оно што во лиш –
за кљу чу је Ду шан.

За но сна пла ву ша

Је ле на Шећ ко вић (44) го ди на ма ра -
ди у јед ној пан че вач кој бан ци и ма ло
љу ди зна да се од 1992. до 2001. озбиљ -
но ба ви ла ма не кен ством. По че ла је
са че тр на ест го ди на, ка да се упи са ла
на курс за ма не ке не у Пан че ву. Након

пр ве ре ви је, ко ја
је би ла одр жа -
на у Бе о гра -
ду, по че ла је
са ма да тра -
жи аген ци је
и учла ни ла се
у Удру же ње
ма не ке на. Пре -
ко тог удру же ња уче -
ство ва ла је на „Ба за -
ро вом” из бо ру за ли -
це го ди не 1992. го -
ди не.

– Та да ме је за па -
зио вла сник аген ци -
је „Names”, ко ји је ра -
дио с мно гим на шим
мо де ли ма. Та аген -
ци ја је по сло ва ла у
Ита ли ји, па сам се и
та мо опро ба ла, али
мо рам да при знам да
то ни је би ло ни ма ло
ла ко. До би јеш спи -
сак адре са где тре ба
да се по ја виш, од ла -
зиш у аген ци је ко је
сни ма ју ре кла ме, или ор га ни зу ју ре -
ви је... То те ма ло учи ни хра брим, али
се че сто и раз о ча раш, јер не до би јеш
сва ки по сао. С дру ге стра не, би ло је
до ста те шко за вр ша ва ти шко лу, али
сам успе ва ла – при ча нам Је ле на.

Кад је по че ла да са ра ђу је с бе о -
град ском аген ци јом „Клик”, ра ди ла
је до ста ре ви ја и сте кла мно го при ја -
те ља. Ка же да су че сто пу то ва ли и
сни ма ли и на мо ру, па је то био дво -
стру ки ужи так. Овај по сао јој је омо -
гу ћио да по се ти и Шпа ни ју, Фран цу -
ску, Тур ску...

Глу ми ла је у спо то ви ма за Ба ја гу и
Ли ме на, а јед но од нај леп ших ис ку -
ста ва јој је би ло сни ма ње спо та са Ху -
ли ом Игле си ја сом у Мек си ку. Слав ни
пе вач за па зио ју је у Цен тру „Са ва”...

– Ка да си на пи сти, осе тиш се ја ко
ва жном. Чим иза ђеш, тре ма не ста је и
сви гле да ју у те бе. За и ста је гла му ро -
зно – ка же Је ле на.

Је ле на је увек во ди ла ра чу на о се -
би. Ре дов но је ишла код ко зме ти ча ра
и на ма ни кир, ве жба ла и не го ва ла по -
се бан стил у оде ва њу.

– Ка сни је сам по че ла да но сим гар -
де ро бу до ма ћих кре а то ра. Не што смо
до би ја ли на кон ре ви ја на по клон, а
не што смо ку по ва ли, јер нам се до па -
да ло ка ко нам сто ји. Ка да сам ра ди ла
у Тур ској, до ла зи ла сам ку ћи с пу ним
ко фе ри ма оде ће – ка же Је ле на.

Сма тра да нај ве ћу до бит у овом по -
слу пред ста вља ју пу то ва ња и по знан -
ства с љу ди ма ши ром све та.

– Ка да да нас по ми слим на то вре -
ме, осе ћам се ве о ма ле по – ка же са
осме хом на ли цу Је ле на.

Пре ла зни пе ри од

Не ма ња Врањ ко вић (27) по чео је да
се ба ви мо де лин гом 2011. го ди не.
Ини ци ја тор је би ла ње го ва при ја те -
љи ца, та ко ђе Пан чев ка, Алек сан дра
Ко лар ски, вла сни ца мод не аген ци је с
по сло ви ма у Ми ла ну и Па ри зу.

– Мо је пр во ис ку ство је би ло рад с
Филипом Шо бо том. Ка сни је сам по -
чео да ра дим за аген ци ју „Фокс”, па

на кра ју за „De-
mons Model Me-
nagement”, ко ји
је био и по след -
ња аген ци ја у ко -
јој сам ра дио –
ка же Не ма ња.

По чео је са се -
дам на ест, а већ
у два де сет пе тој
је пре стао да ра -
ди као мо дел, јер
је од лу чио да се
по све ти свом
при ват ном би -
зни су и за вр шет -
ку сту ди ја пси -
хо ло ги је.

– У овом по -
слу има до ста
жр тво ва ња, али и
ле пих  ства ри,
као што су пу то -
ва ња, упо зна ва -
ње љу ди и но вих
кул ту ра. То је не -
про це њи во ис ку -
ство. Рет ко ко ме

се пру жи при ли ка да ис ку си та ко не -
што –  ка же Не ма ња.

Он је ра дио у Ин ди ји, Тај лан ду,
Банг ко ку, Тур ској, Ки ни...

– Оно што је ло ше, је сте то што је
стал но при сут на не из ве сност. Ни ка -
да не знаш ка да ћеш до би ти по зив, а
мо раш би ти спре ман на све. Мо раш
стал но да ве жбаш и да во диш ра чу на
о ис хра ни. Одво јен си од по ро ди це, а
де ша ва се и да емо тив не ве зе стра да -
ју – об ја шња ва Не ма ња.

Он је ра дио док ни је схва тио да
мо ра да се оса мо ста ли и да се по за ба -
ви сво јим жи во том.

– То је сјај но ис ку ство и мо же да се
за ра ди леп но вац, али је то за ме не
ипак био са мо по сао за пре ла зни пе -
ри од. У не ким ка сни јим го ди на ма не
мо жеш има ти пер спек ти ву у ма не -
кен ству – при ча он.

Без об зи ра на то што се већ две го -
ди не не ба ви  овим по слом, и да ље
во ди ра чу на о из гле ду и ре дов но ве -
жба, јер му је то по стао стил жи во та.

– За ни мљи ва ствар је да сам ја до
пр вог раз ре да сред ње шко ле имао до -
ста про бле ма тич ну ки ла жу, али на -
пра вио сам тран сфор ма ци ју и до ка -
зао се би да имам ка рак тер – ка же
Не ма ња.

Шарм као за штит ни знак

Ема Ле ба нов (18) ма ту рант ки ња је
Гим на зи је „Урош Пре дић”. Мо де лин -
гом се ба ви од сво је ше сна е сте го ди -
не. Так ми чи ла се на из бо ри ма за мис
Вој во ди не и Ср би је 2018.

– У тре нут ку при ја вљи ва ња на из -
бор за мис Вој во ди не ни сам оче ки ва -
ла ни шта ви ше од до бре за ба ве, да
осе тим ка ко је то ше та ти пи стом и
до брих фо то гра фи ја на кра ју так ми -
че ња, али је при ча вр то гла вом бр зи -
ном по ста ла и ви ше не го озбиљ на. На
том так ми че њу по не ла сам ти ту лу пр -
ве пра ти ље и ди рект но се пла си ра ла
у фи на ле из бо ра за мис Ср би је – при -
ча нам Ема.

Она ка же да су при пре ме у Пор то
Ка ра су би ле на пор не, али да се ис -
пла ти ло.

– Иа ко сам ре ла тив но ско ро ушла у
свет мо де лин га, ус пе ла сам бр зо да се
укло пим и ста нем ра ме уз ра ме с де -
вој ка ма ко је се ти ме ба ве го ди на ма –
ка же Ема.

На из бо ру за мис Ср би је по не ла је
ти ту лу мис шар ма и ти ме је зва нич но
от по че ло јед но но во по гла вље у ње -
ном жи во ту.

– Тре нут но ми је при о ри тет шко ла,
јер сам у за вр шном раз ре ду, а он да
ме че ка упис на сту ди је. Али не од у -
ста јем од мо де лин га – ка же она.

Ема са ра ђу је с на шим нај по зна ти -
јим кре а то ри ма.

– Тре нут но не ра дим ре ви је, не го
до ста тре ни рам и тру дим се да до ве -
дем фи гу ру до са вр шен ства. Идем на
сли ка ња, сни мам ре кла ме за раз не
брен до ве и за и ста ужи вам у то ме –
ка же Ема.

Об ја шња ва да је сан сва ке де вој чи -
це да за ко ра чи мод ном пи стом и успе
у том по слу.

– Од ма ле на сам во ле ла да се сли -
кам, шмин кам и сре ђу јем, а с го ди -
на ма је та же ља по ста ја ла све ве ћа.
Пла ни рам да се озбиљ ни је по све тим
мо де лин гу, а раз ми шљам и о пре ла -

ску у ино стран ство, где бих ра ди ла
са свет ским мод ним ку ћа ма – ка же
ова мла да Пан чев ка.

Фо то ге нич на вас пи та чи ца

Алек сан дра Ра до и чић (23) ба ви се
ма не кен ством две го ди не.

– По че ло је са свим слу чај но, ка да
сам ра ди ла за са лон вен ча ни ца из Бе -
о гра да. Би ли смо на сај му у Кра гу јев -
цу и ту ме је при ме ти ла Ве сна Ју го -
вић, ор га ни за тор ка так ми че ња за мис
Ср би је – ка же Алек сан дра.

Те 2017. го ди не пр ви пут је уче ство -

ва ла на „Serbia Fashion Week-у” у Но -
вом Са ду. Ра ди ла је ре ви је за ди зај не -
ре Су за ну Пе рић, Мла де на Ми ли во је -
ви ћа Ба ро на, Ену По пов и Мир ка Пу -
чи ја ше ви ћа из Ср би је, за тим за На та -
шу Пе јо вић из Цр не Го ре, Addy van
den Krommenacker из Хо лан ди је, „Ate-
lier Кhan Moscow” из Ру си је, али и за
мод не кре а то ре из Ру му ни је, Че шке...

– Про шле го ди не сам уче ство ва ла
у из бо ру за мис Ки кин де и осво ји ла
ме сто дру ге пра ти ље. На кон то га сам
у Зре ња ни ну иза бра на за мис фо то -
ге нич но сти, а он да сам уче ство ва ла
на ка стин гу за мис Ср би је и у кон ку -
рен ци ји од две ста де во ја ка иза бра на
сам у топ два де сет – при ча нам
Алексан дра.

Она је на за вр шној го ди ни стру ков -
них сту ди ја за вас пи та ча у Вр шцу и
ра ди пре ко омла дин ске за дру ге у ком -
па ни ји НИС Пан че во.

– Нај ве ћи иза зов до са да ми је био
да отво рим мод ну ре ви ју, а за тим да
се на бр зи ну пре сву чем и про ше там
као ше ста ма не кен ка на ис тој ре ви ји
– ка же Алек сан дра.

Сма тра да су у овом по слу нај леп -
ша пу то ва ња и дру же ња, а на рав но и
то што су мо де ли стал но окру же ни
ти мом про фе си о на ла ца ко ји су ту да
их улеп ша ју.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ МО ДЕ ЛИН ГОМ

ЛЕ ПО ТОМ КРОЗ ЖИ ВОТ

Немања Врањковић

Ема Лебанов

Душан Петров

Јелена Шећковић

Александра Радоичић
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Ми ли ца Зе че вић, 

со ци јал на рад ни ца

ФИЛМ: Мој оми ље ни филм
је „Се дам ду ша” („Seven Po-
unds”) с Ви лом Сми том у глав -
ној уло зи. То је аме рич ка дра -
ма ре жи се ра Га бри је ла Му -
чи на. Бен То мас је по ре ски
об ве зник ко ји се у јед ном мо -
мен ту фо ку си ра на сед мо ро
љу ди. Они, по ред про бле ма с
по ре зом, има ју и сво је му ке.
Бен ће на не ки на чин по мо -
ћи сви ма њи ма. Филм је пун
из не на ђе ња и про ме на и дру -
га чи ји је од свих дру гих ко је
сте ика да гле да ли. Ако сте
љу би тељ дра ма с ве о ма до -
брим жи вот ним по ру ка ма, он -
да је ово филм за вас.
КЊИ ГА: „Чо век по име ну Уве”
Фре де ри ка Бак ма на је књи га
због ко је не мо же те да се су -
здр жи те а да не пра сне те у
смех без об зи ра на то што ће
вас љу ди у око ли ни чуд но гле -
да ти. Он да вас у сле де ћем мо -
мен ту то ли ко дир не да по ла
но ћи не мо же те да за спи те. У
сре ди шту рад ње је Уве, сим -
па тич ни нам ћор, ро ман тич -
ни бун тов ник и за не се њак. Он
има пе де сет де вет го ди на и

пр во кла сно је џан гри за ло. Љу -
ди око ње га ту ма че га као
огор че ног и као пра ву на паст
за ком ши је. Он, су прот но то -
ме, сма тра да ни је ого р чен,
већ да са мо не ше та око ло с
лу дач ким ке зом на ли цу. Иза
ње го ве мр зо во ље кри је се при -
ча пу на ту ге.
МУ ЗИ КА: Је дан од му зич ких
из во ђа ча ко јег бих из дво ји ла
је Сло бо дан Тр ку ља, ко ји на -
сту па с гру пом „Бал ка но по -
лис”. Њи хо ви кон цер ти су ме -
ша ви на мо дер ног поп-ро ка и
сим фо ниј ског еп ског зву ка про -
же тог срп ском тра ди ци јом. За -
ни мљи во ми је то што Тр ку ља
ни је по ха ђао му зич ку шко лу,
већ је сам на у чио да сви ра,
пр во кла ри нет. Ја сам га слу -
ша ла у Бе о гра ду и сви ма бих
пре по ру чи ла да по се те не ки
ње гов кон церт, јер је то не што
скроз дру га чи је и по себ но.

Ро ман тич ни бун тов ник

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Го сту ју умeтници из
Фран цу ске, Ја па на 
и зе ма ља бив ше
Југосла ви је

Пе ти фе сти вал „Но ва”, ко ји је
по све ћен са вре ме ном ау тор -
ском стрип-ства ра ла штву, би -
ће отво рен 8. ок то бра у 20 са -
ти, у Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа.

Том при ли ком би ће пред ста -
вље не три из ло жбе не це ли не:
„Ex-Yu – Next You”, у ко јој ће
би ти при ка за на де ла ау то ра из
бив ше Ју го сла ви је, „Фран цу -
ски стрип” са др жа ће де ла фран -
цу ских умет ни ка Ти је ри ја Ги -
та ра и Мир ја не Ми шлов, док
ће у тре ћој це ли ни про гра ма
би ти из ло же на де ла ја пан ског
ау то ра Ха ру ки чи ја. На отва ра -
њу ће на сту пи ти и ал тер на тив -
ни хор „Хор ке стар” из Ср би је.

На ред ног да на, 9. ок то бра, у
14 са ти, у истом про сто ру би ће
одр жа на ра ди о ни ца стри па с
Ха ру ки чи јем, а 10. ок то бра у
14 са ти ра ди о ни цу ће др жа ти
Ти је ри Ги тар и Мир ја на Ми -
шлов. У окви ру пра те ћег про -
гра ма, 9. ок то бра у 20 са ти би -
ће ор га ни зо ва но во ђе ње кроз
из ло жбу пан че вач ког стрип-
умет ни ка Бо ри са Ста ни ћа „Да -
ћа и дру ги ра до ви”, ко ја је отво -
ре на про шлог ме се ца у из ло -
жбе ном про сто ру аген ци је „Ко -
му ни кАрт”. Из ло жба ће би ти
отво ре на до 18. ок то бра, а улаз
на све про гра ме је сло бо дан.

На из ло жби „Ex-Yu – Next
You” сво је ра до ве ће пред ста -
ви ти ше сна ест ау то ра раз ли -
чи тих ге не ра ци ја по ве за них са
овим про сто ри ма на раз ли чи -
те на чи не, ко ји су да ли сво ја
ви ђе ња фе но ме на „екс-Ју” и
сво је про шло сти, са да шњо сти
и бу дућ но сти.  Ода бра ни ау то -
ри не гу ју ау тор ски из раз у стри -
пу и при сут ни су на ан дер гра -
унд сце ни, у из да ва штву и но -
ви на ма, из ло жба ма, а не ки об -
је ди њу ју свој рад у ви ше ме ди -
ја. Ма ти ја Пи са чић је ма ту ри -
рао на те му стри па, док је Бог -
дан Ми ло шев сво је пр ве стри -
по ве на цр тао тек на кон од ла -
ска у пен зи ју. Ире на Ју кић Пра -
њић пре да је стрип на Ака де -
ми ји ли ков них умет но сти у За -
гре бу, а Зо граф ре дов но об ја -
вљу је сво је ра до ве у ли сту „Вре -
ме”. Ја коб Кле мен чић је је дан
од осни ва ча љу бљан ског ча со -

пи са „Стрип бур гер”, а Си мон
Вуч ко вић ини ци ја тор и пред -
сед ник Удру же ња стрип-ау то -
ра Цр не Го ре. Цр ти це из жи во -
та, че сто са ау то би о граф ским
ре фе рен ца ма, ка рак те ри стич -
не су за Бо ри са Ста ни ћа, Леу
Краљ Ја гер и Мар ка Мал ка.
Ата нас Бо тев, Дар ко Да цо вић
и Фран сис Лу тес ак тив но ства -
ра ју у ви ше ме ди ја. Ан дер гра -
унд сце ном већ ду го вла да Wo-
stok, а не дав но му се при дру -
жио и Или ја Ја ко вље вић. Ау -

тор ску стрип-сце ну у За гре бу
не дав но су обо га ти ли и Иван
Ста ни шић и Зден ко Мик ша.

Ти је ри Ги тар је стрип-ау тор
и илу стра тор. Сво је ра до ве је
по чео да об ја вљу је у фран цу -
ским фан зи ни ма осам де се тих
го ди на, а по чет ком де ве де се -
тих (за јед но с Мир ја ном Ми -
шлов) кре и ра вла сти ти ча со пис
„La Pieuvre” и по чи ње ре дов но
да из ла же у култ ној га ле ри ји-
књи жа ри „Un Regard Moderne”
у Па ри зу. Цр тач ки стил овог ау -
то ра ка рак те ри шу ли ни ја на -
лик на др во рез и жи ве бо је ко је
ко ри сти да на гла си свој не кон -
вен ци о нал ни, цр ни ху мор, за -
чи њен по е зи јом и дру штве ном
кри ти ком. Ње гов илу стра тор -
ски рад је ре дов но об ја вљи ван
у углед ним, прем да ме ђу соб но
ра зно род ним пу бли ка ци ја ма,

као што су „Liberation”, „New
Yorker, Rock & Folk”, „Marie-
Claire”, „Но ва”, „Politis”, а ау -
тор је и број них књи шких илу -
стра ци ја, те ди зај на це-де из да -
ња. Тре нут но за вр ша ва сво ју ау -
то би о гра фи ју у стри пу.

Мир ја на Ми шлов, ро ђе на
1966. го ди не у Па ри зу, сце на -
рист ки ња је и спи са те љи ца ју -
го сло вен ског по ре кла. По чев од
1990. го ди не, за јед но са су пру -
гом Ти је ри јем Ги та ром, уре ђи -
ва ла је „La Pieuvre”, фан зин за

про мо ци ју стри па, гра фич ког
и књи жев ног из ра жа ва ња. Ау -
тор ка је пам фле та про тив ра та
у бив шој Ју го сла ви ји „La bour-
se ou la vie” („Insomniaque edi-
tions”, 2004). Пре ве ла је зби р -
ку стри по ва Алек сан дра Зо гра -
фа, ко ју је под на сло вом „Ve-
stiges du Monde” об ја ви ла из -
да вач ка ку ћа „L’Association”
2008. го ди не. Уче ство ва ла је на
број ним дру гим вла сти тим и
ко а у тор ским про јек ти ма с Ти -
је ри јем Ги та ром, а тре нут но ра -
де на но вом ани ми ра ном фил -
му, као и на Ги та ро вом ау то би -
о граф ском гра фич ком ро ма ну.

Ја пан ски стрип-ау тор Ха ру -
ки чи ро ђен је 1973. го ди не на
остр ву Хо ка и до у Ја па ну. По -
чео је да се ба ви стри пом ре -
ла тив но ка сно, у 37. го ди ни.
На ро чи то су га ин спи ри са ли

ра до ви Мак са Ан дер со на, Алек -
сан дра Зо гра фа и Џе фри ја Бра -
у на, а тех ни ку крос-хе чинг на -
у чио је из ра до ва Џоа Се коа.
Уред ник је у са мо стал ној из -
да вач кој ку ћи „Toge no Jizo”,
ко ја об ја вљу је ње гов се ри јал
„DJ Cat Gosshie”, као и ја пан -
ске еди ци је стра них стри по ва,
ме ђу ко ји ма су и „По здра ви из
Ср би је” Алек сан дра Зо гра фа.
Ме ђу об ја вље ним пу бли ка ци -
ја ма ове ку ће је и це-де хо ра
из Ср би је „Хор ке стар”.

Фе сти вал „Но ва” је ви ше днев -
на умет нич ка ма ни фе ста ци ја,
осно ва на 2015. го ди не, с ци љем
да пу бли ци пред ста ви са вре ме -
не умет нич ке прак се, с на гла -
ском на екс пе ри мен тал ним при -
сту пи ма и сло бо ди у ком би но -
ва њу жа нр о ва и ства ра лач ких
тех ни ка. На кон не ко ли ко из да -
ња с му зич ким про гра мом у фо -
ку су, „Но ва” се у по след ње две
го ди не све ин тен зив ни је ба ви
мо дер ним ау тор ским стрип-
ства ра ла штвом, ко је чи ни око -
сни цу ово го ди шњег про гра ма.
Фе сти вал ор га ни зу је удру же ње
„Ко му ни кАрт” у парт нер ству с
Кул тур ним цен тром Пан че ва,
док су по кр о ви те љи ово го ди -
шњег из да ња Фран цу ски ин -
сти тут у Ср би ји и По кра јин -
ски се кре та ри јат за кул ту ру
Вој во ди не.

Културни телекс
Пред ста ве
Су бо та, 5. ок то бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Гу ска на Ме се цу”.

По не де љак, 7. ок то бар, 17.30, сце на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Цир кус фан та сти ко” у из во ђе њу Клу ба за од ра сла и ста -
ра ли ца Ге рон то ло шког цен тра Пан че во. 

Из ло жбе
По не де љак, 7. ок то бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из -
ло жба фо то гра фи ја Ге рон то ло шког цен тра по во дом Да на ста -
рих.

Че твр так, 10. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: раз го вор о књи зи „Са ша Пан чић, ра до ви 2002–2017”. 

Му зи ка
Че твр так, 10. ок то бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт ма гич них стру на – „Кра љев ски гу да чи Св. Ђор ђа” и Урош
Дој чи но вић.

ПО ЧИ ЊЕ ФЕ СТИ ВАЛ „НО ВА”

ИЗ ЛО ЖБЕ СА ВРЕ МЕ НИХ АУ ТО РА СТРИ ПА

СА ЛОН СТРИ ПА 2019.

Успех мла дог
суграђани на

Алек са Ша бат (7), по ла зник
шко ле „Ча роб ни свет цр та -
ња”, ко ју во ди пан че вач ки ка -
ри ка ту ри ста и илу стра тор Ни -
ко ла Дра гаш, на гра ђен је спе -
ци јал ном на гра дом за нај мла -
ђег ау то ра на се дам на е стом

Ме ђу на род ном са ло ну стри -
па у Бе о гра ду, ко ји је тра јао
од 26. до 29. сеп тем бра.

Алек са је на цр тао стрип
„Хе рој у ак ци ји”, а на све ча -
ној до де ли на гра да у СКЦ-у
уру че на му је ди пло ма.

ХУ МА НИ ТАР НО ВЕ ЧЕ

За ви шеч ла не по ро ди це
Шко ла гу са ла „Сан дић” и Ху -
ма ни тар на ор га ни за ци ја „Са чу -
вај мо по ро ди цу” из Пан че ва ор -
га ни зу ју ху ма ни тар ни кон церт
у Кул тур ном цен тру Пан че ва у
пе так, 11. ок то бра, од 19 са ти.

У про гра му ће уче ство ва ти
нај бо љи гу сла ри Шко ле гу са ла
„Сан дић”, гу слар Алек сан дар

Та у шан, КУД „Стан ко Па у но -
вић”, Пан че вач ко срп ско цр -
кве но пе вач ко дру штво, исто -
ри чар Ра до ван Да мја но вић, ет -
но-по јац Ма ри ја Сан дић, пе -
сни ци, здра ви ча ри и фру ла ши.

При ход од ку пље них ула зни -
ца на ме њен је угро же ним поро -
ди ца ма с ви ше де це из Пан чева.

У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ ПАН ЧЕ ВО

Ра ди „Пан де мо ни јум”

На кон ви ше го ди шње па у зе у
по не де љак, 7. ок то бра, по но во
по чи ње да ра ди „Пан де мо ни -
јум”, сту дио за му зич ке про бе
До ма омла ди не Пан че во.

Сту дио по се ду је сет буб ње -
ва, бас и ги тар ска по ја ча ла, као
и раз глас, мик се ту и три во -
кал на ми кро фо на. Рад но време

би ће од по не дељ ка до су бо те,
од 14 до 22 са та, а про бе се за -
ка зу ју те ле фон ским или „Вај -
бер” по зи вом на број 064/80-
75-722.

Ви ше ин фор ма ци ја за ин те -
ре со ва ни мо гу про на ћи на сај -
ту До ма омла ди не, у сек ци ји
„Пан де мо ни јум”.

ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА

Ис тан бул ске при че

У га ле ри ји До ма омла ди не Пан -
че во у уто рак, 24. сеп тем бра,
отво ре на је из ло жба фо то гра -
фи ја Ми ро сла ве Ан дрић под
на зи вом „Ис тан бул ске при че”.

Ау тор ка је про ве ла пет го -
ди на у Ис тан бу лу ра де ћи за
зна ме ни те ар хи тек тон ске би -
рое, а ус пут за бе ле жи ла град и
жи вот у ње му. Кроз ин тим не
пор тре те гра да и љу ди про на -
шла је сва ко днев не рит мо ве и
ри ту а ле у кон тек сту са крал ног

и про фа ног, рас ко шног и обич -
ног, древ ног и са вре ме ног. Фо -
то гра фи је пра те за ни мљи ве
при че ко ји ма се до дат но по ја -
шња ва ју си ту а ци је и ар хи тек -
ту ра ко ја се на ла зи на њи ма.

Ми ро сла ва Ан дрић је ро ђе -
на 1970. го ди не у Бе о гра ду и
по про фе си ји је ар хи тек та. По
за вр шет ку сту ди ја за вр ши ла је
пост ди плом ске сту ди је Master-
studiengang Denkmalpflege у
Не мач кој.
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НАШ ГОСТ: ДУ ШАН ИВА НИ ШЕ ВИЋ, КРЕ А ТИВ НИ ПО КРЕ ТАЧ

БУБ ЊАР ЈЕ НЕ ЧУЈ НА СНА ГА
Ду ша на Ива ни ше ви ћа (50), ко -
ји је ро ђе ни Пан че вац, у свет
му зи ке увео је де да – буб њар.
Му зич ку шко лу је за вр шио у
Бе о гра ду, а сту ди је у Ау стри -
ји. Сви рао је с мно гим му зи -
ча ри ма и ско ро све вр сте му -
зи ке, али га је џез учи нио по -
зна тим. Го ди на ма је био умет -
нич ки ди рек тор Пан че вач ког
џез фе сти ва ла. Пре да вач је у
му зич кој шко ли, на од се ку за
џез, и ве о ма је по но сан на то
што ско ро сва ке го ди не не ки
од ње го вих ђа ка на ста ви шко -
ло ва ње на пре сти жним свет -
ским ака де ми ја ма...

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко сте упло ви -
ли у свет му зи ке?

ДУ ШАН ИВА НИ ШЕ ВИЋ:
Мој де да је био буб њар у бен ду
Вој ске Ју го сла ви је. Јед ном не -
дељ но сви ра ли су у пан че вач -
ком пар ку. Би ло ми је за ни -
мљи во да бу дем уз ње га и сва
та „бу ка” ко ја је на ста ја ла. Пре -
о вла ђи ва ли су ду вач ки ин стру -
мен ти, али је ме ни би ло нај -
при род ни је да при ђем оно ме
ко ми је драг и ко ме ве ру јем, а
то је био де да. Та ко се ро ди ла
љу бав пре ма буб ње ви ма, али
не ве за но за то осе ћај за ри там
се по ја вио док сам још био кли -
нац и то је ишло не ким сво јим
то ком. То је мо жда спо ри је не -
го што се да нас то де ша ва, по -
што је ин фор ма ци ја ду же пу -
то ва ла, али има ло је здра ву
осно ву. По сто ја ли су та ле нат,
же ља за ра дом и шко ла где је
то мо гло да се де си.

l У на шој му зич кој шко ли
ни је по сто јао од сек за уда -
раљке?

– По сто јао је са мо у бе о град -
ском „Стан ко ви ћу”. Пре то га
сам по ха ђао курс буб ње ва при
На род ном уни вер зи те ту „Бра -
ћа Ста мен ко вић”, ко ји је др -
жао Ми ро слав Кар ло вић. Он
је за вр шио ака де ми ју у Гра цу
и био је за нас све – и „Ју тјуб”
и ДВД, све жи во. Од ње га смо
ку по ва ли зна ње. Та ко се ра ни -
је шко ло ва ло – мен тор ти је
све. И та та и ма ма, и по че так и
крај.

l Ка ква се му зи ка слу ша ла у
ва шој ку ћи?

– Та да је и на ра ди ју еми то -
ва на му зи ка ко ја је има ла при -
зна ту вред ност. Ни је би ло као
са да, ка да мо раш од де сет ста -
ни ца да би раш јед ну ко ју мо -
жеш да ис тр пиш. Имао сам сре -
ћу да је мо ја уј на би ла стју ар -
де са, па је из ино стран ства до -
но си ла го ми ле пло ча. Код ње и
уја ка сам се на слу шао со у ла,
фан ка и тих ства ри. У на шој
ку ћи се слу ша ло ско ро све. Џез
не то ли ко, то сам тек ка сни је
от крио, али у том пе ри о ду ни је
ни би ло по треб но. Чо век мо ра
да са зри да би од ре ђе ну вр сту
му зи ке мо гао да сва ри.

l На кон сред ње шко ле оти -
шли сте у Грац на сту ди је?

– Ско ро три го ди не сам се
жр тво вао сви ра ју ћи на род ња -
ке да бих имао но вац за по че -
так у Ау стри ји. Би ло је ја ко
те шко. Пр во мо ра те да са вла -
да те не мач ки је зик, дру го је
то што сте та мо са ми. А има -
те нов ца до вољ но тек да оп -
ста не те. Би ла је то пра ва аван -
ту ра, али ме је др жао то ли ки
ен ту зи ја зам да ни сам ни раз -
ми шљао да ли ми је те шко
или не. Би ло је то дру га чи је
време, за нас пре пре ке ни су
по сто јале.

l Та мо сте за вр ши ли и ма -
ги стар ске сту ди је?

– По сто ја ла је оп ци ја да се
на кон пр ве три го ди не до би је
ме ђу ди пло ма, а сле де ће три го -
ди не би ле су за оне ко ји су же -
ле ли да иду да ље и до би ју ста -
тус ма ги стра. Ме ђу тим, то ов -
де ни је но стри фи ко ва но као
ма ги стра ту ра, не го као основ -
не ма стер-сту ди је. У Ср би ји не
по сто ји пан дан том фа кул те -
ту, чак су на бе о град ском Уни -
вер зи те ту умет но сти то ни по -

да шта ва ли. Би ло је му ке да но -
стри фи ку јем ди пло му иа ко је
то је ди на др жав на ака де ми ја у
Евро пи.

l Ко ли ко вам је зна чи ло што
сте се шко ло ва ли та мо?

– Ни си имао где дру где да
на пре ду јеш. По сто јао је Бер -
кли у САД, али за то је тре ба ло
до ста нов ца, а ми то ни смо
има ли. Грац је био пот пу но у
ре ду. Та мо се фор ми рао круг
љу ди ко ји су и дан-да нас топ
сви ра чи у ре ги о ну. Они др же
џез сце ну. Ја сам, ре ци мо, за
вре ме сту ди ја ста но вао с хр -
ват ским џез пи ја ни стом Ма ти -
јом Де ди ћем... Оно што нас је
по кре та ло, је сте то што је Грац
био је ди но ме сто где си мо гао

да по ку пиш ин фор ма ци је. Дру -
го, има ли смо тај ен ту зи ја зам
да сви ра мо и учи мо. Ни смо
има ли про блем као са да шње
ге не ра ци је, ко је оду на „Ју тјуб”,
па не мо гу да се од лу че шта
же ле јер их је дан клип на во ди
на сле де ћи. На кра ју и не зна ју
ода кле су по шли и где су до -
шли. По ступ ност ко ју смо ми
има ли омо гу ћи ла нам је да са -
вла да мо оно што смо хте ли.
Фо ку си ран си на јед ну ствар, а
не на ми ли он, од ко јих на кра -
ју не бу де ни јед на.

l Шта се у ва шем ра ду про -
ме ни ло од ка да се по ја вио „Ју -
тјуб”?

– Је ди на ствар због ко је је
„Ју тјуб” до бар, је сте то што ти
по ка зу је да си ин ди ви дуа са ма
за се бе. Ми
има мо за нат ске
сви ра че, то су
љу ди ко ји су са -
вла да ли не ки
му зич ки је зик
и из ра жа ва ју се
њи ме, ци ти ра -
ју, ко пи ра ју
дру ге. Да би
оти шао сте пе -
ни цу ви ше, мо -
раш да се оства -
риш као умет -
ник. То зна чи да поч неш да ре -
про ду ку јеш се бе, ка ко ти чу јеш
и ви диш свет, од но сно му зи ку.
„Ју тјуб” је до бар јер ви диш да
су нај у спе шни ји они ко ји ре -
про ду ку ју са ми се бе, не ко пи -
ра ју ни ко га.

l Ка да сте по че ли да се ба -
ви те еду ка тив ним ра дом?

– Пр во сам пре да вао на јед -
ној при ват ној ака де ми ји, али
ми се то ни је до па ло. Он да је
усле дио по зив из Му зич ке шко -
ле „Стан ко вић” у Бе о гра ду, јер
је про фе сор Ми ро слав Кар ло -
вић пре шао на Ака де ми ју. Ни -
сам имао не ку по себ ну же љу
да се ба вим на ста вом, али са -
да сам већ два де сет го ди на та -
мо. До па да ми се тај по сао. То
је је ди на сред ња му зич ка шко -
ла у ре ги о ну ко ја има џез одсек.

По сто ји не што у Вр шцу, али
то је на не ком ама тер ском ни -
воу. Су пер су нам ђа ци. Увек
имаш ба рем јед ног на го ди ни
ко ји упи ше Бер кли, или ака -
де ми ју у Бе чу, Кел ну или Ро -
тер да му, и ко ји ће си гур но
оста ти у му зи ци. То је про сек
и на свет ским ака де ми ја ма, да
два де сет од сто ђа ка оста не да
се ба ви му зи ком.

l А ка да вас је за ин те ре со -
вао џез?

– То је би ло и пре ака де ми -
је, још у сред њој шко ли. Сви -
рао сам са сви ма –  и с ро ке ри -
ма и с на род ња ци ма. Он да до -
ђеш до не ког ни воа и ви диш
да је то са мо за нат ско од ра ђи -
ва ње по сла. Ти сви раш, али ти

је мо зак не где дру где. Џез од -
но сно им про ви зо ва на му зи ка
је оно што ти пру жа про стор за
ис тра жи ва ње, у ко јем мо жеш
да се раз ли ку јеш од дру гих.
Не ки љу ди се про на ђу у то ме,
а има го ми ла оних ко ји су би -
ли с на ма у шко ли, али  јед но -
став но ни су има ли отво ре не
уши за то. Ни су мо гли да при -
хва те ту му зи ку. Не ки од њих
оста ну у му зи ци, то су они ко -
ји су ис кре ни пре ма се би, а не -
ки, што је нај о па сни је за сце -
ну, и то се ви ди и у Пан че ву,
по ста ну му зич ки кри ти ча ри.

l Ка кав је по ло жај џе за у Ср -
би ји да нас?

– Увек мо же бо ље. У  Евро пи
сам ви део ка ко др жа ва по ма -
же џез сце ну, ко ли ко је ма ло

сред ста ва по -
треб но за по -
др шку. Ни су
чак у пи та њу
па ре. У Ср би -
ји би би ло до -
вољ но да се
при до но ше њу
од лу ка кон -
сул ту ју струч -
ња ци, па да се
ства ри по диг -
ну на свет ски
ни во. Ме ђу -

тим, јед но став но не по сто ји
спрем ност ин сти ту ци ја за то,
јер би ти ме при зна ле по раз.
Џез се у Ср би ји свео на не ко -
ли ко клу бо ва у Бе о гра ду и кул -
тур не цен тре по уну тра шњо -
сти. До бра је ствар што по сто -
ји пу но до га ђа ја – при ват них и
ком па ниј ских про сла ва – на
ко ји ма се сви ра џез. И СО КОЈ
по др жа ва ско ро све џез про -
јек те. У но ви је вре ме по сто ји и
мо гућ ност да се сви ра по кул -
тур ним цен три ма у ино стран -
ству, али то је и да ље за сно ва -
но на при ват ним кон так ти ма.

l Шта вас је за др жа ло да
оста не те ов де?

– Умет ни ци ин спи ра ци ју, до -
брим де лом, ву ку одан де ода -
кле до ла зе. Бил Гејтс је ре као
да је са чу вао шу пу из ко је је

кре нуо, ни је је сру шио. Ја сам
по те као одав де где и са да жи -
вим и ни ка да ме ни је на пу -
штао онај искон ски осе ћај при -
па да ња ко ји имам у се би. Мој
по сао је са да та кав да ми је
ме сто где жи вим не бит но. По -
сле 2000. омо гу ће но је да се
сло бод но пу ту је. До ла зе ми
мно ги кли јен ти из ино стран -
ства, јер имам свој му зич ки
сту дио. Њи ма је ов де јеф ти ни -
је, а ква ли тет је исти као у сту -
ди ји ма у Бар се ло ни и Ко пен -
ха ге ну. А ме ни је Пан че во јеф -
ти ни је за жи вот...

l По че му је ваш сту дио спе -
ци фи чан?

– У мој сту дио мо же да ста -
не цео ор ке стар, све мо же да

се сни ми од јед ном. До ла зе љу -
ди ко ји же ле да има ју ква ли -
те тан сни мак, као што се не ка -
да ра ди ло. За го ди ну да на код
ме не је сни мље но пре ко два -
де сет ди ско ва, ра зних спо то ва,
му зи ке за филм.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– На по ро ди цу, на пр вом ме -
сту. На дру гом је сту дио. На -
пра вио сам га пр вен стве но за
се бе, да имам ме сто где мо гу
да се оства рим и да ми бу де
ле по сва ки дан. С дру ге стра -
не, пру жио сам љу ди ма мо гућ -
ност да, ако не мо гу да при у -
ште се би сту дио у Евро пи, мо -
гу ов де да сни ме сво ју му зи ку
за при сто јан но вац.

l Ко ли ко рад с де цом зна чи
умет ни ци ма?

– По сле два де сет го ди на ра -
да у на ста ви мо гу да ка жем да
ни је ла ко. Има оних ко ји ма
тре ба да си паш зна ње на си лу
и то од у зи ма до ста енер ги је,
али по сто ји и тре ну так ка да
на став ник поч не да учи од та -
лен то ва них ђа ка. Са да имам
јед ног ђа ка ко ји је упи сао џез
ака де ми ју у Бе чу. Сви ра с Ле -
ном Ко ва че вић и мно гим дру -
гим умет ни ци ма. Он је од ни -
че га до шао до топ европ ског
сви ра ча. Ле по је ка да ви ди те
до кле мо же те да од ве де те јед -
ног ђа ка.

l А шта је то што буб ње ви
по себ но има ју?

– Енер ги ју! Ка да по гле да те
про фил љу ди ко ји сви ра ју на
буб ње ви ма, ви ди те да су сви
ма ло им пул сив ни ји. Они ма ко -
ји ни су та кви, сви ра ње не иде
баш од ру ке. Про сто, мо раш да
имаш не ки жи вац за то... Буб -
ње ви ма др жиш тем по, ри там
и цео бенд. Ка да, на при мер,
сви ра „Биг бенд” с три де се то -
ро љу ди, углав ном све за ви си
од буб ње ва. С дру ге стра не, буб -
њар мо ра да све де свој его на
ми ни мум да би дру ги му зи ча -
ри мо гли да до ђу до из ра жа ја.
Буб њар је не чуј на сна га.

Мир ја на Ма рић

Не ве ро ват но је ко ли ко је жи -
вот у на шем гра ду пре не пу -
на два ве ка био дру га чи ји од
да на шњег. Тек ка да се кроз
не ки текст, фо то гра фи ју или
филм при се ти мо про шлих
вре ме на, оста не мо за па ње -
ни над чи ње ни цом да су
ули ца ма мо дер ног Пан -
че ва пре са мо сто пе -
де сет го ди на кра ва -
ри во ди ли го ве да на
ис па шу, да су шин -
те ри уби ја ли псе
мот ка ма, да су се
тра жи ли до бро вољ -
ци ко ји ће ло ви ти
ве ли ке ште то чи не –
вра не и да су гра ђа -
ни но ћу је два про -
на ла зи ли пут јер ни је
би ло улич ног осве тље ња...

Мно го за ни мљи во сти из
жи во та на шег гра да у го ди на -
ма уо чи, али и на кон из ла ска
пр вог бро ја „Пан чев ца” мо же
се про на ћи у књи зи „Илу стро -
ва ни во дич кроз Срп ску Спа -
р ту – фу сно те из исто ри је Пан -
че ва са ур ба ни стич ким си лу -
е та ма Алек сан дра Ста ној ло -
ви ћа”, чи ји су ау то ри Ил ди ко
Ер деи, Едвард Ју кић и Дра -
ган Бру јић. У тој пу бли ка ци -
ји из 2002. го ди не мо же се
упра во про на ћи по твр да да је
у пе ри о ду из ме ђу два ра та
цен тром Пан че ва про ла зи ла
сто ка ко ја је ишла на ис па шу.
Ау то ри ове књи жи це твр де да
Пан чев ци ма то ни је сме та ло,
али да су они гра ђа ни ко ји
ни су мо ра ли да уста ју у цик
зо ре не го до ва ли због то га што
је сва ког ју тра пред сви та ње
кра вар у цен тру гра да ис трај -
но и ду го ду вао у рог до зи ва -
ју ћи го ве да. Мо же те ли уоп -
ште да за ми сли те ту
над ре ал ну сце ну?

Ина че, баш
не где у то вре -
ме уки ну то је
об ја вљи ва -
ње по ве чер -
ја зво ња вом
цр кве  них
зво на, што
је Пан чев -
ци ма, на вод -
но, од го ва ра -
ло, бу ду ћи да су
са свим ле по мо -
гли да чу ју от ку ца је
са та са згра де Ма ги стра та.
Огла ша ва ње по ве чер ја по себ -
но се ни је ти ца ло пан че вач -
ких го сти о ни ча ра, бу ду ћи да
су они у то вре ме сво је ло ка -
ле за тва ра ли кад би им се
прох те ло – не ки су ра ди ли до
22 са та, а не ки и до 2 са та по -
сле по но ћи. Ови по то њи су

ве ро ват но нај -
ви ше пра -

т и  л и

трен до ве и те жи ли ур ба ном
сти лу жи во та.

Но упр кос мо дер ном рад -
ном вре ме ну го сти о ни ца, ве -
ро ва ли или не, ули це у Пан -
че ву оста ле би по не кад мрач -
не чак и по ла ве ка ка сни је.

„Сна жном про до ру мо дер -
ни за ци је на пу ту су се по вре -
ме но пре чи ли не са мо по је -
дин ци не го и ин сти ту ци је. Та -
ко су, ре ци мо, ло кал не вла -
сти 1925. го ди не, ка да је град
до био елек трич но осве тље ње,
уме сто улич ним лам па ма,
пред ност да ва ле ме се чи ни. У
но ћи ма пу ног ме се ца, нај ве -
ро ват ни је штед ње ра ди, га ше -
но је јав но осве тље ње, а Пан -
чев ци су, као и њи хо ви пре ци
де це ни ја ма уна зад, ту ма ра ли
мрач ним ули ца ма”, пи ше у
„Илу стро ва ном во ди чу кроз
Срп ску Спа р ту”.

А по мра ку је у Пан -
че ву по чео да пу пи

нај ста ри ји за нат
на све ту. Пи са -

ни тра го ви о
овој де лат -
но сти све -
до че да је
сре ди ном
19. ве ка
Ма ги страт
во дио бри -

гу о про сти -
тут ка ма и да

је, у са рад њи с
по ли ци јом, ис пи -

ти вао усло ве у ко ји -
ма оне жи ве.

„Та ко је на ро чи ту па жњу по -
ка зао за из ве сну Ели за бет Бон,
чи је је пра во име у ства ри гла -
си ло Те ре зи ја Ге риц. Она се
са оста лим јав ним же на ма
1864. го ди не на ла зи ла на Ко -
мар че вом остр ву. Нај ве ро ват -
ни је да тих го ди на у Пан че ву
ни је би ло пре ви ше про сти тут -
ки, јер пре ма при ја ви Кон стан -
ти на Ве ри ге, вла сни ка ка фа не
’Код тур ске гла ве’, у ва ро ши је
све га не ко ли ко го сти о ни ца др -
жа ло јав не жен ске и то: ’Код
зе ца’ – две про сти тут ке, ’Код
уди це’ – три, ’Код злат ног кр -
ста’ – две, ’Код ша ра на’ – две
и на Ко мар че вом остр ву, где
је ор ди ни ра ла Те ре зи ја али јас
Ели за бет, би ле су у то вре ме
три про сти тут ке”, на во ди се у
„Илу стро ва ном во ди чу кроз
Срп ску Спа р ту”.

Ау то ри овог де ла ис ти чу и
да је 1922. го ди не у Пан че ву
би ло око се дам де сет де во ја -
ка под ле кар ским над зо ром.
То су углав ном би ле ка сир -

ке, кел не ри це и дру га по -
слу га по хо те ли ма и град -
ским свра ти шти ма. Та да -
шњи хро ни ча ри за па зи ли
су да су пре ра та јав не де -
вој ке углав ном би ле не пи -
сме не, док је два де се тих
го ди на про шлог ве ка ме ђу
овим за нат ским рад ни ца -

ма би ло ви ше оних ко је су
уме ле да чи та ју и пи шу. Ваљ -
да су се и оне с вре ме ном мо -
дер ни зо ва ле. Д. К.

Ја сам потекао одавде
и никада ме није
напуштао онај
исконски осећај
припадања који 
имам у себи.

Душан Иванишевић

Панчевци
који нису морали

да устају у цик зоре
негодовали су,

средином 19. века, због
тога што је сваког јутра
пред свитање кравар у
центру града истрајно и

дуго дувао у рог
дозивајући

говеда.

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

На ули ца ма гра да 
да њу кра ве, а но ћу
кра љи це тро то а ра
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КАКО СЕ БУФАЛО БИЛ ПРОВЕО У ПАНЧЕВУ
Ју нак стри по ва и ка у бој ских
фил мо ва Бу фа ло Бил за и ста је
по сто јао. И не са мо то – по се -
тио је и на ше кра је ве!

Ро ђен је 1846. у по ро ди ци
гра ни ча ра као Ви ли јам Фре де -
рик Ко ди. Већ са че тр на ест го -
ди на ра дио је као ку рир на ко -
њу у „По ни екс пре су”, тра гао
за зла том, па се бо рио у Аме -
рич ком гра ђан ском ра ту као
из ви ђач ко њи це, ра то вао про -
тив Ин ди ја на ца... На ди мак Бу -
фа ло ду гу је ка ри је ри лов ца на
аме рич ке би зо не (бу фа ле). Ка -
жу да је за го ди ну и по да на
убио 4.282 ове жи во ти ње.

Имао је са мо 23 го ди не кад
су но ви не по че ле да ис пре да -
ју ле ген де о ње му, а 1883. го -

ди не осно вао је цир кус, ко ји
је с ре ви јом „Ди вљи за пад Бу -
фа ла Би ла” од на ред не го ди -
не па све до 1907. оби ла зио
Евро пу. У ње го вом цир ку су на -
сту па ли су и ле ген дар ни по -
гла ви ца Бик Ко ји Се ди, Ка ла -
ми ти Џејн, а по себ ну атрак -
ци ју пред ста вља ла је Ени Оу -
кли, је дан од нај бо љих стре -
ла ца Ди вљег за па да. Она је де -
мон стри ра ла сво је уме ће та ко
што је из „вин че стер ке” пу ца -
ла у кар ту за игра ње ба че ну у
ва здух.

На кра ју свог на сту па ски -
да ла је пе пео с ци га ре ко ју је
њен муж др жао у зу би ма. Уо -
чи јед ног на сту па у Не мач кој
има ла је тем пе ра ту ру, па јој је
Бу фа ло Бил за бра нио да то из -
во ди, јер су јој се ру ке тре сле,
али је на на го вор му жа пу ца ла
и све је би ло у ре ду... Кад се
фре не тич ни апла уз пу бли ке
сти шао, Бу фа ло Бил је по на -
ви ци, за бо ра вив ши да је Ени
бо ле сна, пи тао да ли не ко из
пу бли ке  же ли да ста ви ци га ру

у уста и ста не на ме сто ње ног
му жа. Ја вио се је дан гле да лац
– тек кру ни са ни цар Не мач ке
Вил хелм Дру ги! Ени Оу кли је
и ње му мет ком пре се кла том -
пус у зу би ма...

Због ца рин ских про пи са и
ком пли ко ва не про це ду ре пре -
во же ња жи во ти ња пре ко гра -
ни це цир кус Бу фа ла Би ла ни је
из Ау стро у гар ске ула зио у Ср -
би ју, ко ја се та да про те за ла до
Са ве и Ду на ва. Пред ста ве су
1906. да ва не  у Ки кин ди, Зре -
ња ни ну, Вр шцу и Пан че ву, где
су Бе о гра ђа ни чи ни ли ве ћи ну
пу бли ке.

Пре ма не ким но вин ским
тек сто ви ма из оног до ба, спек -
такл је по чи њао још на же ле -
знич кој ста ни ци, при ли ком
ис то ва ра опре ме и жи во ти ња.
На род се ску пљао да ви ди ка -
ко се ко њи ди сци пли но ва но
по стро ја ва ју за де фи ле кроз
град.

Но ви нар зре ња нин ског днев -
ног ли ста на ма ђар ском је зи -
ку „То рон тал” од 7. ју ла 1906.

пи ше да је „ша тор у ко јем се
од и гра ва ла пред ста ва бу квал -
но био оку пи ран ма сом” и да
се „та мо упу ти ло то ли ко љу -
ди да је све ли чи ло на ве ли ку
се о бу”.

Под ша тр ом су, у ра зним
цир ку ским тач ка ма, на сту па -
ли жи во пи сно об у че ни ка у бо -
ји, по лу на ги Ин ди јан ци иша -
ра ни рат нич ким бо ја ма, би ло
је ту и Ен гле за, Ко за ка, Ки не -
за, Ја па на ца..., да би се на кра -
ју по ја вљи вао лич но Бу фа ло
Бил и иза зи вао ова ци је. Је дан
пан че вач ки хро ни чар бе ле жи
да је пу бли ку нај ви ше за ди ви -
ла пра ва бит ка Ин ди јан ца и
ка у бо ја, у ко јој се пу ца ло из
пи што ља и ода пи ња не стре ле,
„али ни јед на стре ла ни је па ла
на пу бли ку”!

Цир кус је имао ге не ра тор и
сво ју елек трич ну стру ју, што је
за Пан чев це би ла до дат на сен -
за ци ја, јер њи хов град у оно
вре ме још ни је имао елек трич -
но осве тље ње, не го су ули це
осве тља ва ли улич ни фе ње ри.

Ула зни це су ста ја ле две кру не,
што је у то до ба би ло ску по –
за те па ре мо гло је да се ку пи
14 хле бо ва или јед на му шка
ко шу ља..., али је пу бли ка хр -
ли ла под ша тру.

Пред ста ва је по чи ња ла у 19,
а за вр ша ва ла се око 23 са та.
Ка ко је ко ја гру па ар ти ста за -

вр ша ва ла про грам, па ко ва ла је
сво ју опре му и ко ње то ва ри ла
у при ко ли це, па је цир кус од -
мах по за вр шет ку пред ста ве
кре тао да ље, што је за пу бли ку
пред ста вља ло чу до од ор га ни -
за ци је...

Бу фа ло Бил умро је од ста -
ро сти у САД 1917. го ди не.

НЕУСПЕЛИ ЕКСПЕРИМЕНТ АУСТРИЈСКЕ ЦАРЕВИНЕ

Шпан ци се нису примили у Ба на ту
По сле про те ри ва ња Ту ра ка
1716–1718. го ди не Ау стри ја је
при по ји ла Ба нат. Прет ход ни
ра то ви оста ви ли су те шке по -
сле ди це: зе мља је би ла за пу -
ште на, огром на про стран ства
су пре кри ва ле не про ход не мо -
чва ре, а љу де су ко си ле епи де -
ми је ма ла ри је, ку ге, ко ле ре и
тр бу шног ти фу са. Ве ћи део ста -
нов ни штва се раз бе жао, а оста -
ло је са мо ма ло Ср ба и Ру му на.

Али по бед ник над Тур ци ма
и осва јач Ба на та, принц Еу -
ген Са вој ски, умео је да пре -
по зна вред ност но ве те ри то -
ри је. Пи сао је ца ру: „Ви има -
те у цар ству мно го љу ди ко ји
су глад ни и жељ ни зе мље, по -
кло ни те ту зе мљу њи ма. По -
кло ни те им и ство ри те им но -
во цар ство, не ма чем, ка ко се
ства ра ју цар ства, не го ашо ви -
ма и плу го ви ма!”

Та ко је по че ла ко ло ни за ци ја
Ба на та. Пр ви су би ли Нем ци,
ко ји су у Ба нат сти за ли Ду на -
вом на ма лим, др ве ним ла ђа -
ма већ од 1718. го ди не, а за
њи ма и оста ли на ро ди ве ли ког
цар ства. Из ме ђу оста лих, и
Шпан ци.

Ди на сти ја Хаб збург, ко ја је
вла да ла Ау стриј ским цар ством,
др жа ла је Шпа ни ју у 16. и 17.
ве ку, а кад су ода тле оте ра ни,
је дан део Шпа на ца, њи хо вих
при ста ли ца, пре се лио се на Си -
ци ли ју и у На пуљ, где су Хаб -
збур зи још увек има ли власт.
Али кад је ова ди на сти ја из гу -
би ла и те обла сти, Шпан ци су
се ода тле у ма њим гру па ма пре -
се ли ли у Беч и Пе шту. Ту их,
ме ђу тим, ни су во ле ли, јер су
Шпан ци при до шли це би ли твр -
до гла ви, кав га џи је, ле њи и

пијан ци. За то су их из угла ђе -
них цар ских гра до ва кра јем
1735. оте ра ли у Ба нат.

Пр ва гру па Шпа на ца, у ко јој
су се на ла зи ле 74 по ро ди це,
сти гла је Ду на вом у Пан че во:

Хо се Му њоз из Ма дри да, Пе -
дро Оли ва из Бар се ло не, Ан то -
нио Естри из Ва лен си је, Хи је -

рон Фор мо са из Ка та ло ни је, Ро -
са Са ла зар из Ара го на..., а по -
чет ком на ред не го ди не дру га

гру па на се ли ла је Вр шац и Те -
ми швар. Пе дант ни ау стриј ски
чи нов ни ци за пи са ли су да ови
ко ло ни сти „не ма ју ни ка кво за -
ни ма ње, да не раз у ме ју ни шта
што им се ка же, да се ра ди о
лу та ју ћем на ро ду ко ји је у Бе -
чу жи вео од про сја че ња”.

Тре ћа гру па је упу ће на сре -
ди ном 1736. го ди не. Би ло је
од лу че но да се сви на се ле на
јед ном ме сту, у Беч ке ре ку, на
ме сту да на шњег Зре ња ни на.
На пра вљен је план да се ту по -
диг не град Но ва Бар се ло на и
већ у фе бру а ру 1737. по че ла је
из град ња на се ља.

До се ље ни ци су – упр кос
оним гла си на ма да су ле њи –
од мах при о ну ли на по сао. За -
са ди ли су пр ве ду до ве у Ба на -
ту да би га ји ли сви ле ну бу бу и
по ди гли сви ла ру, по ста вив ши
те ме ље за раз вој сви лар ске ин -
ду стри је у на ред на два ве ка.
Та ко ђе, од ка ме на из оста та ка
беч ке реч ке твр ђа ве, сру ше не у
ра ни јем ра ту с Тур ци ма, уре -
ди ли су глав ни град ски трг и
на ње му по ди гли ма га цин за
жи то, ко ји је ка сни је пре ра ђен
у ве ли ко беч ке реч ко по зо ри -
ште, да нас нај ста ри је по зо ри -
шно зда ње у Ср бији...

Али мо чвар ни Ба нат, ко јим
је ха ра ла гро зни ца, ни је био
сре ди на на ко ју су они, сви кли
на ме ди те ран ску кли му, мо гли
да се на вик ну. Уз то, от при ли -
ке у исто вре ме, из би ла је епи -
де ми ја ку ге и по чео но ви рат с
Тур ци ма, па је ве ћи на из бе гла
у Бу дим, на пу стив ши пла но ве
о Но вој Бар се ло ни.

Не ки су, ме ђу тим, оста ли, па
су се шпан ска име на у Ба на ту
мо гла чу ти ду го то ком 19. ве ка.
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На ша су гра ђан ка Сми ља на
Ан ђе ло вић има два де сет го -
ди на, ро ђе на је у Бе о гра ду,
жи ви у Ка ча ре ву, а у Пан че -
ву је за вр ши ла Сред њу ме -
дицин ску шко лу „Сте ви ца Јо -
ва но вић”.

Сми ља на тре нут но жи ви свој
сан, за јед но с још два де сет нај -
леп ших де во ја ка из на ше зе -
мље. На и ме, ле по ти ца из Ка -
ча ре ва је са да у Грч кој, где се
у ор га ни за ци ји ком па ни је
„Miss YU” при пре ма за фи -
нал но ве че за из бор нај леп ше
Срп ки ње, ко је ће би ти одр жа -
но 9. ок то бра у бе о град ској
„Ком банк аре ни”.

Ком па ни ја „Мiss YU”, под
вођ ством Ве сне де Вин че и
Ми лан ке Ђор ђе вић, већ два -
де сет пет го ди на успе шно ор -
га ни зу је из бор за мис Ср би је
као је ди ни вла сник ли цен це
за „Miss World” и „Miss Uni-
verse”.

Сми ља на се ме ђу нај леп -
шим де вој ка ма Ср би је на шла
по сле по лу фи нал ног так ми че -
ња у Ру ми и за вр шног ка стин -
га у Бе о гра ду, а ово јој је пр ви
пут да се так ми чи за нај леп -
шу де вој ку Ср би је.

Пре де се так го ди на ни ко ни -
је мо гао ни да на слу ти да ће
се ова Ка ча рев ка так ми чи ти
за нај леп шу де вој ку наше
земље.

На и ме, Сми ља нин отац је
ви ши фуд бал ски тре нер са УЕ -
ФА ли цен ца ма и има сво ју
шко лу фуд ба ла „Ас Ка ча ре -
во”. Сми ља на је не ко ли ко ме -
се ци тре ни ра ла и игра ла фуд -
бал с де ча ци ма, а узор из тог
пе ри о да био јој је чу ве ни бра -
зил ски фуд ба лер Ро нал ди њо.
Убр зо су се ње на ин те ре со ва -
ња про ме ни ла, по че ле су да је
за ни ма ју шмин ке, мод ни де -
та љи, мо де ран ба лет и ен гле -
ски је зик...

Сми ља на је за вр ши ла шко -
лу шмин ка ња код Ду ша на Ла -
зи ћа, а по сле ула ска у фи на -
ле за из бор мис Ср би је и до -
би ја ња сти пен ди је за че тво -
ро го ди шње сту ди ра ње на
„ПМЦ Фа кул те ту за про јект -
ни ме наџ мент и ИТ” на ста -
ви ће сво је обра зо ва ње на том
фа кул те ту.

Ком па ни ја „Miss YU” до са -
да је до де ли ла 366 сти пен ди -
ја, па су и ове го ди не све уче -
сни це фи нал не ве че ри до би -
ле сти пен ди је за да ље обра зо -
ва ње.

Ка ча рев ке и Ка ча рев ци с не -
стр пље њем оче ку ју 9. ок то бар
и не тре ба уоп ште сум ња ти да
ће свим ср цем би ти уз сво ју
Сми ља ну, на да ју ћи да ће осво -
ји ти не ку од ла ска вих ти ту ла,
а што да не и ону нај вред ни ју
– мис Ср би је за 2019. го ди ну.

Срећ но!
А. Ж.

СЕЛО

Од по чет ка овог
месеца тр жи ште ЕУ
бли же на шим
свињари ма, али ће
ко рист би ти ма ла

Од 1. ок то бра ове го ди не др -
жа ва је уки ну ла вак ци на ци ју
про тив кла сич не ку ге сви ња.
Овим је от кло ње на глав на пре -
пре ка за из воз свињ ског ме са у
Европ ску уни ју. До са да нам је
у др жа ве Уни је био до зво љен
са мо из воз про из во да од свињ -
ског ме са ко ји су тер мич ки об -
ра ђе ни до 74 сте пе на Цел зи ју -
са. У од но су на укуп ну про из -
вод њу свињ ског ме са у Ср би ји,
та кве пре ра ђе ви не чи не ма ње
од је дан од сто.

Свињ ска ку га, на рав но, по -
сто ји и у на пред ним зе мља ма,
али се она у њи ма ис ко ре њу је
уби ја њем за ра же них жи во ти -
ња и сто по стот ном на док на дом
фар ме ри ма за учи ње ну ште ту.
Код нас се са мо ра ди ла пре -
вен ти ва вак ци ни са њем, што нас
је свр ста ва ло у ри зич ну гру пу
и сто га су нам би ле на мет ну те
ре стрик ци је.

Али ни кад два до бра...

Јед на ку га оде, дру га до ђе

Де јан Бе у ко вић, до цент на Де -
парт ма ну за сто чар ство По љо -
при вред ног фа кул те та у Но вом
Са ду, оце нио је да је ко нач но
уки да ње вак ци на ци је до бра
вест, али да је по ти ре чи ње ни -
ца да се африч ка ку га сви ња
не дав но по ја ви ла и на на шим
фар ма ма.

– Ми смо са да прак тич но у
пат-по зи ци ји. Чак и оне зе мље
у ко је смо из во зи ли сви ње уве -
ле су за бра ну. Си ту а ци ја се до -

дат но ком пли ку је за то што не
по сто ји вак ци на про тив африч -
ке ку ге, та ко да не мо же мо да
спро во ди мо те ме ре. Мо ра ће -
мо с том бо ле шћу да жи ви мо,
од но сно да спро во ди мо би о си -
гур но сне ме ре и ди же мо их на
ви ши ни во – оце нио је он, до -
да ју ћи да ће ви ше про бле ма
има ти ма њи про из во ђа чи, ка -
квих је у Ср би ји ве ћи на.

Пре ма ми шље њу Де ја на Бе -
у ко ви ћа, Ср би ја има са свим до -
вољ но ре сур са за ис хра ну сви -
ња за из воз, али је са да све под
зна ком пи та ња због африч ке
ку ге, „ко ја је прак тич но ану -
ли ра ла све бе не фи те ко је би -
смо до би ли пре стан ком вак ци -
на ци је про тив кла сич не ку ге”.
На шим про из во ђа чи ма је до

са да нај ве ћи про блем био то
што ни смо има ли тр жи шта. Ка -
да је реч о то вље ни ци ма, прак -
тич но су нам би ле до ступ не са -
мо Бо сна и Хер це го ви на, Цр на
Го ра и Ма ке до ни ја јер, због за -
бра не тран спор та пре ко те ри -
то ри је ЕУ, ни из воз у Ру си ју
ни је био ис пла тив.

– Је ди но ре ше ње нам је би -
ло да пре ста не вак ци на ци ја –
ка же он.

Све тла тра ди ци ја...

Сви њар ство је од у век би ло во -
де ћа гра на сто чар ства у Ср би ји.
По след њих го ди на у укуп ној
про из вод њи ме са код нас свињ -
ско уче ству је с ви ше од 60 од -
сто. Ср би ја има ве ли ку и ду гу
тра ди ци ју у овом по слу, јер се

сви њар ство пре све га ве зу је за
про из вод њу ку ку ру за, нај за сту -
пље ни је жи та ри це у на шој зе -
мљи. Увек је, на и ме, би ло испла -
ти ви је про из ве ден ку ку руз ис -
ко ри сти ти за ис хра ну сви ња и
на пла ти ти ње го ву вред ност кроз
ме со, као фи нал ни про извод.

Ми лан Про стран, углед ни
аграр ни еко но ми ста, струч њак
ко ји је у вре ме СФРЈ био по -
моћ ник са ве зног ми ни стра за
по љо при вре ду, сво је вре ме но је
у јед ној ди ску си ји оце нио да је
на ше сви њар ство у кри зи још
од де ве де се тих го ди на про шлог
ве ка, ка да су нам уве де не санк -
ци је и за бра њен из воз свињ -
ског ме са. Та да смо из гу би ли
број на ва жна тр жи шта, по пут
оног у Евро пи и САД, на ко ја

смо из во зи ли ви со ко пре ра ђе -
не про из во де од свињ ског ме -
са, као што је кон зер ви ра на
шун ка. Уз то, не ста ли су и мно -
ги ве ли ки до ма ћи по тро ша чи
свињ ског ме са, као што су би -
ли ЈНА, ве ли ки ин ду стриј ски
си сте ми и слич но. С пре стан -
ком ра да тих уста ље них ла на -
ца тр го ви не и из во за до шло је
до про бле ма с пла сма ном, а
ти ме, на рав но, и до сма ње ња
укуп ног бро ја сви ња у Ср би ји.
Број ке су не у мо љи ве: кра јем
осам де се тих го ди на про шлог
ве ка има ли смо ви ше од пет
ми ли о на сви ња, а про шле го -
ди не у Ср би ји је про из ве де но
око 2,7 ми ли о на сви ња.

... и ту жна са да шњост

Ми лан Про стран, ме ђу тим, сма -
тра да ни је све цр но:

– Ако узме мо у об зир то да
има мо до вољ но соп стве не си -
ро ви не, обје ка та и рад не сна -
ге, али и ис ку ства у сви њар -
ству, ре кли би смо да мо же мо
да бу де мо кон ку рент ни. Уз то,
на ша пред ност је и што смо
пра ти ли са вре ме не то ко ве у
сви њар ству и у Ср би ју до не ли
ква ли те тан ре про ма те ри јал, ра -
се као што су: ве ли ки јорк шир,
берк шир, раз ли чи ти ти по ви
лан дра са, ду рок и дру ге. Све
ове ра се ва же за ве о ма про дук -
тив не, да ју ви сок са др жај ме -
са, има ју до бру кон вер зи ју хра -
не и оства ру ју из у зет но до бар
при раст.

И Де јан Бе у ко вић сма тра да
Ср би ја у бу дућ но сти мо же да
по диг не сви њар ство на ви ши
ни во и уве ћа из воз:

– У на шој зе мљи, по про це -
на ма, по сто ји око 40.000 обје -
ка та ко ји би мо гли да се до ве ду
у функ ци ју за про из вод њу од -
ре ђе не ко ли чи не ква ли тет них
сви ња ко је би мо гле да се про -
да ју на не ким од дру гих тр жи -
шта. Реч је о објек ти ма ко ји се
не ко ри сте или су за тво ре ни,
што на при ват ним, што на ве -
ли ким фар ма ма. Чим има те из -
воз, по тра жњу и ви со ку це ну,
ау то мат ски би љу ди кре ну ли у
ин ве сти ци је – ка же Бе у ко вић.

Исти на, са да је то све под
зна ком пи та ња због африч ке
ку ге.

Али по сто ји и је дан трај ни ји
про блем.

– Наш про из во ђач ипак не
мо же да бу де кон ку рен тан ка -
да се узму у об зир сти му ла ци је
ко је се оства ру ју кроз суб вен -
ци је од стра не др жа ве. Фар ме -
ри у Европ ској уни ји да ле ко су
бо ље сти му ли са ни, па мо гу да
из др жа ва ју и ме ђу соб ну кон -
ку рен ци ју, у окви ру зе ма ља ЕУ.
У од но су на нас, то их чи ни ве -
о ма су пер и ор ним. За то је во -
де ћа сви њар ска про из вод ња да -
нас на фар ма ма у на пред ним
зе мља ма, по пут Не мач ке и Дан -
ске – оце њу је Ми лан Про стран.

Као и у мно го че му дру гом
код нас, Вла да мо ра да ме ња
по ли ти ку. Р. Т.

РАД НО ЛЕ ТО ИЗА ФОЛ КЛО РА ША „НЕО ЛИ ТА”

И Бил бао упо знао Стар чев це
Чла но ви Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Нео лит” из Стар че ва
уве ли ко ра де и при пре ма ју се
за но ве на сту пе, ко јих ће то -
ком је се ни би ти на пре тек. Ма -
да, ови мла ди љу ди ни су мно -
го па у зи ра ли ни то ком лет њих
ме се ци...

С об зи ром на то да има ју од -
лич ну са рад њу с КУД-ом „Бран -
ко Цвет ко вић” из Бе о гра да, овог
ле та су за јед но с њим ишли на
ве ли ки ме ђу на род ни ЦИ ОФ
фе сти вал ко ји је одр жан у Шпа -
ни ји, тач ни је у по кра ји ни Ба -
ски ји, у ме сто Пор ту га ле те бли -
зу Бил ба оа. Игра чи пр вог ан -
сам бла КУД-а „Нео лит” три на -
ест да на су се дру жи ли и де ли -
ли сце ну с но вим при ја те љи ма
са Шри Лан ке, Та хи ти ја, Ку бе,
из Јер ме ни је и, на рав но, с до -
ма ћи ни ма – Ба ски ма.

По ред то га што су пре зен -
то ва ли на шу кул ту ру, игре,

пе сме и тра ди ци ју на про фе -
си о нал ним сце на ма, има ли су
и све ча ни при јем код пред -
сед ни ка Ба ски је и гра до на -
чел ни ка гра до ва Де ве и Пор -
ту га ле те. Као и мно го пу та до
са да, мла ди Стар чев ци су оста -
ви ли сја јан ути сак, а до би ли
су по зив да у сеп тем бру сле -
де ће го ди не пу ту ју у Бар се ло -
ну. То ком бо рав ка у Шпа ни ји
на ши су гра ђа ни су има ли вре -
ме на и за сло бод не ак тив но -
сти. Об и шли су Бил бао, би ли
на ста ди о ну „Атле ти ка”, по -
се ти ли чу ве ни му зеј „Гу -
генхајм”, пе ша чи ли це лом
пута њом до острв це та Газ те -
лу гат хе (где је ина че сни ма -
на се ри ја „Игре пре сто ла”),
ко је је с коп ном по ве за но мо -
сти ћем, не за о би ла зна ста ни -
ца био је и пре ле пи Сан Се ба -
сти јан, а од ма ра ли су се и
купа ли на Атлант ском океану.

Све у свему, би ло је то јед но
но во и ве ли ко ис ку ство, по го -
то во за мла ђе игра че пр вог
ан сам бла.

Сви за ин те ре со ва ни ко ји же -
ле да се при дру же стар че вач -
ким фол кло ра ши ма, да с њима
пу ту ју, игра ју, пред ста вља ју

своје ме сто и сво ју зе мљу по
све ту, чу ва ју на шу тра ди ци ју,
пе ва ју, сви ра ју и дру же се с
њи ма, мо гу да се обра те на број
064/640-54-08.

При јем и упис но вих чла но -
ва је у то ку.

А. Жив ко вић

ПОСЛЕ УКИДАЊА ВАКЦИНАЦИЈЕ ПРОТИВ СВИЊСКЕ КУГЕ

НЕ ЛИПШИ, СВИЊО, ДО НОВИХ МЕРА ВЛАДЕ

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СЕ О СКИХ ЖЕ НА

„До лов ке” и „Со се” пред ста ви ле Пан че во
Удру же ња же на „До лов ке” из
До ло ва и „Со се” из Ба нат ског
Бре стов ца пред ста вља ла су Пан -
че во на 11. сај му ства ра ла штва
се о ских же на у Вој во ди ни. Ова
ма ни фе ста ци ја одр жа на је у
су бо ту, 28. сеп тем бра, на пла -
тоу ис пред Кул тур но-обра зов -
ног цен тра оп шти не Шид.

До лов ке су из ло жи ле сво је
руч не ра до ве, а по себ но ме сто
на њи хо вом штан ду има ле су
чу ве не штру дле.

Дра га на Ма рић, пред сед ни -
ца „До лов ки”, из ја ви ла је да су
чла ни це удру же ња и ову при -
ли ку ис ко ри сти ле да про мо ви -
шу „Штру дли ја ду”, ко ја је ове
го ди не про сла ви ла две де це -
ни је по сто ја ња, и да на ја ве по -
че так из ра де ор ган ске штру -
дле од хељ ди ног бра шна до
кра ја го ди не.

А Мил ка Чу рић, пред сед -
ни ца Удру же ња же на „Со се”,
ка же да су Бре стов чан ке у Ши -
ду, из ме ђу оста лог, из ло жи ле

руч но тка не и пле те не про из -
во де, као и са пу не до ма ће
произ вод ње, ко је ће уско ро и
брен ди ра ти.

Са јам ства ра ла штва се о ских
же на у Вој во ди ни је ма ни фе -
ста ци ја ко ја се сва ке го ди не
одр жа ва у дру гом гра ду у Вој -
во ди ни, а по во дом обе ле жа -
ва ња Ме ђу на род ног да на се о -
ских же на, 15. ок то бра, ка да
зе мље ши ром све та раз ли чи -
тим ак тив но сти ма ука зу ју на
по се бан до при нос же на на се -
лу, на њи хо ву кључ ну уло гу
на се лу у уна пре ђе њу по љо -
при вре де и ру рал ног раз во ја,
уна пре ђе њу ква ли те та хра не
и ели ми ни са њу си ро ма штва
на се лу.

На Сај му ства ра ла штва се -
о ских же на у Вој во ди ни про -
из во де из до ма ће ра ди но сти
сва ке го ди не пред ста ви бли зу
200 се о ских удру же ња же на
из свих оп шти на и гра до ва у
Вој во ди ни.

ОД РО НАЛ ДИ ЊА ДО ЛЕ ПО ТИ ЦЕ

Сми ља на ме ђу 
нај леп ши ма у Ср би ји

Поштовани читаоци,

Из техничких разлога нисмо у могућности да у овом

броју „Панчевца” објавимо рубрику „Месне актуелности”.

Редакција
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ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
064/158-44-10, 063/101-11-47

(2
8

2
2

7
4

)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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
)

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

ПОЛО 1.2, бензин, 2007,

није увоз 3.500 евра.

064/196-41-81. (283708)

ПУНТО 2001, 1.9 ЈТД, тек

регистрован, двоја врата,

1.150 евра, сив. 069/641-

124. (283730)

ПРОДАЈЕМ опел астру ка-

раван, 2007. годиште, 1.6

бензин. 060/525-41-07.

(283512)

ПРОДАЈЕМ рено меган

1.6, 16 В, 2002. годиште,

одличан. 060/028-39-38.

(283514)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто,

2002, прешао 167.000 км.

Контакт 064/614-10-78.

(283555)

ПРОДАЈЕМ пежо 107,

стар седам година, цена

2.000 евра. 060/146-44-04.

(283569)

ПУНТО 1.2, 8 В, 5 В, 209,

металик сив, гаражиран,

одличан. 064/142-55-93.

(283589)

ФИЈАТ мареа дизел, 2002,

1910 кубика, 110 КС, ре-

гистрован до јуна 2020.

062/801-97-58. (283592)

ВЕКТРА 1998, 1.8 бензин,

алу фелне, регистрован –

децембар 2019, 1600.

063/893-88-73. (283620)

ДАЧИЈА логан 1.4, 2005,

клима, 160.000 км, нере-

гистрован. 064/587-50-24.

(283633)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2011/2,

теретни, у првој боји,

80.000 км, атестиран плин.

064/130-36-02. (283633)

НА ПРОДАЈУ мерцедес А

160, 2001. годиште, ура-

ђен мали сервис, реги-

строван. 064/517-84-21.

(283586)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2010, пе-

тора врата, атестиран

плин, фул опрема.

064/130-36-02. (283633)

ПЕЖО 207, 1.4, 2007, пе-

тора врата, фул опрема.

064/130-36-02. (283633)

ПРОДАЈЕМ рено твинго

2003, 1200 цм, 16 вентила,

регистрован март 2020,

власник, металик сив.

064/427-44-13. (283643)

ПРОДАЈЕМ опел астру,

2007, 1.6 бензин, еуро 4

мотор. 060/525-41-07.

(283687)

ПУНТО застава 10, 1.2,

бензин, 2008, петора вра-

та, клима, регистрован до

септембра 2020. 060/367-

46-70. (2837609

ПРОДАЈЕМ фијат стило

1.9 ЈТД, хитно. Цена дого-

вор. 060/533-35-77.

(283764)

ОТКУП возила, алата, гво-

жђа, остало, продаја дело-

ва, долазим на адресу.

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

59-15. (282839)

ОТКУП возила од 70 до

1.300 евра. 062/193-36-05.

(283804)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

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

991. (282839)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, 90 до

1.000 евра. 064/230-52-21,

063/892-08-25. (283527)

КУПУЈЕМ возила од 80 до

2.000 евра, стање небитно.

063/165-83-75. (283805)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ,

560, дворедни берач змај

222, двобраздни плуг ИМТ

757, шпартач ИМТ 4 реда

са депозиторима, сетво-

спремач и конскилдер,

круњач за кукуруз, са шест

рупа, мотор аран са само-

ходом. 064/866-23-08.

(293652)

ПРОДАЈЕМ ГАРАЖУ, на

Котежу 2, тел, 062/814-84-

25 (СМС)

ТРАЖИМ гаражу за изда-

вање, у центру. 064/182-

66-02. (2843772)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж

1. Тел. 062/339-92-99.

(283769)

ПРОДАЈЕМ металну кон-

струкцију, монтажно-де-

монтажну 36 х 12 , 5 х 4.5.

Тел. 064/866-23-08.

(283652)

ГАРАЖУ продајем, у цен-

тру, Браће Јовановић 24.

063/307-360. (2837818)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,

16 мм и све врсте видео

касета квалитетно пресни-

мавам на дигиталне меди-

је. 063/288-278, 343-563.

(283541)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски

бојлер, мини шпорет и по-

ловни делови од веш-ма-

шина. 013/252-05-10,

063/703-76-07. (283603)

ПРОДАЈЕМ замрзивач,

фрижидер комбиновани,

веш-машину, може ком-

пензација – ваше неис-

правно. 064/129-73-60.

(283365)

ПРОДАЈЕМ тоалетна инва-

лидска колица. 064/420-

52-89. (283602)

ПРОДАЈЕМ петнаест коза,

магаре, четири ћурке и

ћурана. Може замена.

064/121-43-65. (283534)

КОТАО 25 кв, центроме-

тал, корићена само три го-

дине, на дрва, комплет са

опремом. 063/851-97-21.

(283536)

ШАПУРИНЕ продајем.

064/172-44-10. (283542)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, гаранција. 061/198-

81-42. (283611)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи свих величина,

достава, гаранција. 335-

930, 063/705-18-18.

(283598)

МАШИНА за сечење дрва

са дизел мотором.

060/311-29-64. (283584)

ПРОДАЈЕМ намештај и

белу технику, због селид-

бе. 064/359-55-44.

(283706)

ПРОДАЈЕМ пећ за ЦГ, на

чврста горива термомонт

18, котао на струју за ЦГ,

12 кв, тучане радијаторе –

50 ребара. 064/179-10-40.

(283647)

ПРОДАЈЕМ сто и столице,

крека весо, ТА пећ, мојце

фотеље, ЛЦД телевизор,

спаваћа соба, комоде, ро-

мани, витрине, замрзива-

че, разно. 064/155-38-13.

(283674)

ФРИЖИДЕР, микротала-

сна, судо-машина, комби-

новани фрижидер, кофер

шиваћа, фотеља мојца,

сто, столице, кревет, угао-

на гарнитура, ципеларник.

063/861-82-66. (283707)

ОТКУП и продаја полов-

них телевизора. 064/564-

14.14. (283711)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, пре-

крупач, соковник, профе-

сионалну пеглу на пару.

064/488-38-39. (283709)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, фри-

жидер, веш-машину горе-

ње. 064/290-46-44.

(283621)

ПРОДАЈЕМ тросед, очу-

ван, висећи део, радни

сто, тепих. Тел. 063/852-

07-92. (283747)

ЦРЕП „мала кикинда 272”,

полован, продајем.

064/247-97-83. (283484)

ПРОДАЈЕМ машину за

производњу папирних џа-

кова. Тел. 064/424-95-10.

(282432)

ПРОДАЈЕМ шпорет ком-

биновани, плин-струја.

063/716-48-68. (283539)

ПРОДАЈЕ нове кревете на

спрат и душеке, 200 х 90.

064/143-52-98. (283695)

ПРОДАЈЕМ климе старе

два месеца. 064/143-52-

98. (283695)

НА ПРОДАЈУ огревна др-

ва, топола и врба, камена

коцка, камени ивичњаци.

063/423-466. (283748)

ПРОДАЈЕМ електрични

шпорет, равна плоча, уга-

ону гарнитуру, стелажу,

комоду. 060/699-02-02.

(283777)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, гаран-

ција, монтажа, вршимо

поправке. 064/588-95-48.

(2383756)

НА ПРОДАЈУ два двоседа

на развлачење. Тел.

064/988-99-33. (283622)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,

шпорет електрични равна

плоча, индустријске маши-

не шиваће. 063/158-27-50.

(283777)

БУТАН боце, канистери

120 литара са гуменим че-

пом.н 064/928-89-68.

(283713)

КУПУЈЕМ перје, старински

намештај, слике, сатове,

сифон флаше, старе

играчке, стрипове и оста-

ло. 335-930, 063/705-18-

18. (283598)

КУПУЈЕМ старо перје, ТА

пећи, исправне и неис-

правне. 062/148-49-94.

(283611)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

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

11-47. (283240)

КУПУЈЕМ веш-машине, за-

мрзхиваче, шпорете, ТА

пећи, климе. 060/521-93-

40. (283608)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, оло-

во, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, долазим.

061/321-77-93. (283793)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-

правност није битна и вр-

шимо ремонт. 335-930,

063/705-18-18. 8283598)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОTРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

СТАН ЧЕТВОРОСОБАН, дуплекс, новоград-

ња, 123 квм, Стеријина бр. 14, могућност по-

враћаја ПДВ-а, укњижен, цена договор. 

Контакт телефон 063/388-621, 063/150-57-95

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, перје, плинске боце,

гвожђе, бакар, акумулато-

ре. 066/900-79-04.

(283517)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/313ч-458,

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

14-77. (283562)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

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

11-47. (283694)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, акумулаторе, гвожђе,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре, све остало.

061/206-26-24. (2837939

КУПУЈЕМО секундарну си-

ровину, гвожђе, веш-ма-

шине, замрзивче, телеви-

зоре, шпорете, долазимо.

061/322-04-94. (283793)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пе-

листерској. 064/364-83-18

и 064/365-66-27 (СМС)

ПРОДАЈЕМ обрадиву зе-

мљу Црепаја, мање повр-

шине. 060/505-00-46

(СМС)

НА ПРОДАЈУ викендица у

Д. Пешчари, могуће одло-

жено плаћање и разне

компензације.

Тел.060/622-18-37 (СМС)

ВИКЕНДИЦА на продају.

Девојачки бунар. Легали-

зована. 064/121-84-74

(СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, легали-

зована, са 9 ари плаца на

Кудељарцу. 064/040-82-

72. (282682)

КУЋА, К. Марка, на 4.5
ара, власник. 063/837-91-
30. (283428/р)

МАРГИТА, новији део ку-

ће, 33 квм, ТА, 19.000.

(49), „Мустанг”, 069/226-

66-58. (283683)

ОМОЉИЦА, према Поња-

вици, леп плац са започети

објењктиа. 064/260-05-34. 

ПРОДАЈЕМ нову кућу,

основа 9 х 12, на новој

Миси. 064/221-36-12.

(283576)

КУЋА, Цара Душана, две

једиице, 120 квм, помоћни

објекти. 064/075-23-67.

(283526)

КУЋА 140 квм, 16 ари, ло-

кал 100 квм, 3 ара, Илан-

џа. 064/075-23-67.

(283526)

ПРОДАЈЕМ земљу у Доло-

ву, осма дуж, ливадице.

319-754, 061/153-34-61.

(283557)

ПРОДАЈЕМ кућу 56 квм,

на 10 ари плаца, власник,

легализована. 064/243-82-

73, 013/258-09-96, звати

после 18 сати, Стана.

(283670)

КУЋА, Старчево, усељива,

легализована, 12 ари пла-

ца. Тел. 064/190-34-49.

(2835589

КУЋА, Цара Лазара, Пан-

чево, Продајем. 063/759-

07-43. (283563)

ПЛАЦ 69 ари, Скадарска –

до пута, код Родића.

062/142-05-66. (283587)

СТРЕЛИШТЕ, плац 68 ари,

ширина 20 м, одлична ин-

вестиција. 063/369-846.

(283583)

33 АРА у старој Козарач-

кој улици. Тел. 063/168-

64-47. (283616)

КУЋА, 78 квм, Тесла, Гра-

ничарска, усељива,

74.000. 063/893-88-73.

(283620)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,

на продају, 11 ари, усељи-

ва. 064/172-86-12.

(283627)

НА ПРОДАЈУ двоспратна

кућа, 250 квм, Качарево,

одлична локација.

063/401-052. (283657)

КУЋА, Тесла, Ј. Гаврилови-

ћа 16-а, ЦГ, Тесла, усељив.

062/434-181. (283638)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм,

5 ари, 35.000. (49) „Му-

станг”, 062/226-901.

(283683)

СТАРА МИСА, 46 квм +

гаража, 2.5 ара, 26.000.

(49) „Мустанг”, 062/226-

901. (283683)

МИСА, 122 квм, две једии-

це, 7 ари, 38.000. (324),

„Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (283658)

КУЋА, Маргита, 180 квм,

три нивоа (етаже), новија

+ 3.5 ара, укупно 4.5 ара.

013/664-228, 063/740-22-

41. (283661)

ПРОДАЈЕМ 63 ара грађе-

виског земљишта, на Куде-

љарском насипу (Охрид-

ска-Скадарска б.б.). Звати

осле 15 сати. 013/311-375.

(283666)

БЛИЗУ центра, кућа две

стамбене једиице, сређе-

на, 58.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (283700)

ПРОДАЈЕМ вожњак 18

ари, ограђен и уређен, Ку-

дељарски насип. 063/472-

669. (283669)

ПОВОЉНО продајем плац

на Караули. Тел. 062/198-

13-88. (283679/283680)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру

Иланџе. Контакт телефон

060/353-58-01. (232738)

ХИТНО се продаје ком-

форна кућа у Мраморку.

069/255-87-86. (283060)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стамбене јединице, 8 ари

плаца, Горњи град.

063/829-89-48. (283282)

ПЛАЦ, Кудељарац, 18.5  х

12 ари, 30.000 евра.

063/837-91-30.(283428/р)

ПРОДАЈЕМ плац, 33 ара,

Новосељански пут 139.

063/886-85-82. (283375)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

Шумарку на плацу 12 ари,

4.000 евра. 063/864-10-47.

(283256)

НОВА МИСА, кућа 210
квм, на 2,3 ара плаца,
укњижена, близина вртића
„Петар Пан”, цена 56.000
евра. Власни. 063/826-97-
09. (283283)

СПРАТНА кућа у Долову,
близу центра. Тел.
062/388-175, 069/215-25-
37. 

БАВАНИШТАНСКИ пут,
ПР + ПК, 50.000, плац 14
ари, 32.000.  „Милка М”,
063/744-28-66. (283733)

ВИКЕНДИЦА, песак, пре-
лепа, фул, струја, вода,
спратна. „Милка М”,
063/744-28-66. (283733)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дубов-
цу, може замена за мањи
стан. 063/734-82-31.
(283738)

ШИРИ ЦЕНТАР, 140 квм,
3 ара, 65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(283741)

КУЋА, К. Марка, на 4.5
ара, власник. 063/837-91-
30. (283428/р)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

викендица, 10 ари, 20.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (283741)

КУЋА, 49 квм, Колонија

Стрелиште, плац 2.5 , усе-

љива одмах. 063/852-77-

72. (1283758)

ПРОДАЈЕМ салаш на Но-

восељанском путу са

објектима, 90 ораха.

063/314-907. (283761)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,

Новосељански пут 139.

063/886-85-82. (283767)

БАШТА-ВОЋЊАК, са по-

моћним просторијама код

Макси Петрола, погодна

за повртарство. Дајем по-

вољно у најам. 013/346-

938, 064/047-59-70.

(283775)

НОВА МИСА, кућа 180

квм, 180 квм, 2 ара,

50.000. (353) „Премиер”,

063/800-44-30. (283732)

ПРОДАЈЕМ плац 9,2 ара,

на Баваништанском путу,

грађевинска зона.

066/363-454. (283807)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,

на Кудељарцу. Тел.

062/818-25-05. (283619)

ВИКЕНДИЦА на продају.

Девојачки бунар. Легали-

зована. 064/121-84-74

(СМС)

КОТЕЖ 2, двособан рено-

виран стан, приземље,

централно, топла вода.

063/617-421. (283623)

СТАН, Стрелиште, 56, ЦГ,

намештен, IV, реновиран.

063/217-194, 065/334-98-

88. (283629)

НОВА МИСА, нов лукс

трособан, 95 квм, I, ЕГ,

600 евра/квадрат. (300),

„Ћурчић”, 063/803-10-52.

(283641)

ДВОИПОСОБАН стан, 66

квм, Карађорђева улица,

58.000 евра. 064/171-22-

70, 064/090-10-92.

(283688)

КУПУЈЕМ плацеве, старе

куће у центру Панчева,

погодне за стамбену из-

градњу. 063/187-66-07.

(2893720)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, једноипособан, плац

код Бање, 7,6 ари.

064/021-19-31. (и)

66 КВМ – ПР, 19.500, Ми-

са; 30 квм – 21.000, Мар-

гита. 063/377-835.

(282654)

ДВОСОБАН, без посред-

ника, 58 квм, цена фик-

сна. 066/362-177.

(283513)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан до улице, Жарка Зре-

њанина. Власник.

061/382-88-88. (283582)

КОТЕЖ 1, двособан, 58

квм, III, ЦГ, 35.000. (300),

„Ћурчић”, 063/803-10-52.

(283641)

НОВОГРАДЊА, I, двосо-

бан, 750 евра/квадрат.

(188) „Una Dal li”, 064/255-

87-50. (283642)

ТРОСОБАН, 89 квм, гара-

жа, подрум, двориште, но-

во, Миса, 47.000. 063/812-

48-62. (283653)
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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



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) 

О Г Л А Ш А В А

јавни увид студије о процени утицаја 
на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица На-

родног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео je за-

хтев за давање сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструк-

ција цевовода S – 4300 са уградњом опреме за on-

line анализе деривата, у оквиру постројења

MHC/DHT S -4300, у склопу Рафинерије нафте Пан-

чево на кп. бр. 3566, 3567 и 3568 К.О. Војловица. 

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид радним данима од

10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секре-

таријата за урбанизам и заштиту животне средине,

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске

управе Панчево, Улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4,

до 07. 11. 2019. године. године. За време трајања

јавног увида заинтересована јавност може у пис-

меном облику поднети примедбе и мишљења на

изложену студију о процени утицаја на адресу

Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 08. 11.

2019. године у згради Владе АП Војводине (при-

земље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

Soulfood d.o.o. je jedan od vodećih distributera

pića, maloprodaje i veleprodaje na teritoriji Srbije.

Kvalitet ponude, profesionalnost usluge, pristu pa -

čne cene, neprekidno unapređivanje i razvijanje

poslovanja, kao i širenje linije asortimana i osvaja -

nje novih tržišta, bili su principi kojima smo se ru-

kovodili od samih početaka.

U cilju daljeg unapređenja poslovanja i jačanja

stručnog tima raspisujemo konkurs za radno mesto

u našem restoranu:

Pica majstor M/Ž
Grad: Pančevo

Broj izvršilaca: 1

Opis posla:

– Od zamesa do pripreme i pečenja konačnog pro-

izvoda, pica; 

– Briga o ispravnosti i roku trajanja namirnica;

– Trebovanje namirnica i skladištenje istih.

Uslovi:

– SSS/VS

– Radno iskustvo 

– Odgovornost, posvećenost, timski rad;

– Poželjne posedovanje preporuka.

Profil kandidata:

– Dobar majstor, dobro organizovan, vredan, uredan

i spreman za saradnju sa kolegama.

Nudimo:

– Perspektivan posao sa mogućnošću napredo-

vanja;

– Redovnu i stimulativnu zaradu

Kontakt telefon: Danijela 060/700-82-40

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ
РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. новембар 2019.

КОТЕЖ 2, двоипособан,

72 квм, V, ЦГ, усељив,

40.000. (336) „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(283725)

ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоње-

ра, 18 квм, IV, ЦГ, 13.000,

договор. (336) „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(283725)

КОТЕЖ 2, двособан, 59

квм, ВП, ЦГ, 34.000, дого-

вор. (336) „Олимп”, 351-

061, 064/234-36-01.

(283725)

СТРЕЛИШТЕ, 136, ЕГ;

37.000; Миса, 135, ТА,

46.000. (338), „Јанковић”,

348-025. (283731)

МИСА 2.0, ЕГ, 26.000; Те-

сла, дворишни, 34, 12.000.

(338), „Јанковић”, 348-

025. (283731)

СОДАРА, 57 квм, ЦГ, V,

лифт. (679) „Трем 01”,

063/836-23-83. (283290)

СОДАРА, 57 квм, ЦГ, V,

лифт. (679) „Трем 01”,

063/836-23-83. (283290)

МИСА, трособан, ВП, сре-

ђен, 80 квм, гаража,

45.000. (398) „Кров”,

060/683-10-64. (283364)

ТЕСЛА, ВП, двособан, 53

квм, сређен, 35.000. (398)

„Кров”, 060/683-10-64.

(283364)

МАРГИТА, једнособан, II,

32 квм, гас, 26.000. (353)

„Премиер”, 063/800-44-

30. (283350)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49

квм, 29.000. (353) „Пре-

миер”, 063/800-44-30.

(283350)

ЦЕНТАР, Лава Толстоја,

једнособан, 35 квм, ЦГ,

паркинг. (353) „Премиер”,

063/800-44-30. (283350)

СОДАРА, трособан, IV,

лифт, 72 квм, ЦГ, 44.000.

(353) „Премиер”, 063/800-

44-30. (283350)

МЕЊАМ нов трособан

стан, 67 квм, у граду, за

кућу на новој Миси.

060/035-33-63. (283819)

ПРОДАЈЕМ лепе станове

на Стрелишту и Котежу,

повољно. 066/937-00-13.

(283810)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама. Брза ис-

плата. (353) „Премиер”,

063/800-44-30. (283350)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

ребни станови, све струк-

туре, Самачки, тип Стан-

ко. 063/800-44-30.

(283350)

ПОТРЕБАН једнособан,

двособан стан. Агенција

(188) „Una Dal li”, исплата

одмах. 064/255-87-50.

(283642)  

ИЗДАЈЕМ двособан полу-

намештен стан са ЦГ на

Стрелишту. 064/672-01-91

(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан. 013/346-938,

064/047-59-70. (283820)

КУЋА 100 квм, погодна за

раднике, намештена, за

издавање. 063/171-09-43.

Л(283561)

ИЗДАЈЕМ кућу са двори-

штем, централно, 100 квм.

063/708-13-01. (283516)

СОДАРА, троипособан,

ЦГ, VI, лифт, поглед на ре-

ку. (679) „Трем 01”,

063/836-23-83. (283290)

УЖИ ЦЕНТАР, дворишни,

усељив, 13.000. (679)

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(283290)

ПРОДАЈЕМ трособан, од-

мах усељив стан на Тесли,

преко пута Авива.

064/700-13-40. (283744)

КОТЕЖ , 62 квм, двосо-

бан, 39.500. „Гоца”,

063/899-77-00. (283437)

ТЕСЛА, 55, ЦГ, 39.500; 88

квм, трособан, ЦГ, 55.000.

„Милка М”, 063/744-28-

66. (283733)

ЦЕНТАР, једнособан, III,

прелеп, Котеж, 34, ЦГ,

22.500. „Милка М”,

063/744-28-66. (283733)

НОВИЈА ГРАДЊА, код

болнице, 40 квм, једнои-

пособан, I, TA. „Гоца”,

063/899-77-00. (283437)

СТРЕЛИШТЕ, већа гарсо-

њера, 35 квм, II спрат.

062/118-25-40, 061/275-

74-96. (283624)

КОТЕЖ 1, двособан, 50

квм, ЦГ, IV, ПВЦ, 27.500.

(49), „Мустанг”, 069/226-

66-58. (283683)

КОТЕЖ 1, двособан, 62,

реновиран, II, ТА, 37.500.

(49), „Мустанг”, 069/226-

66-58. (283683)

МИСА, 133 квм, трособан,

гаража, двориште, 47.000.

(324), „Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (283658)

КОТЕЖ 1, 46 квм, двосо-

ба, 28.000, Тесла, 20.000.

(324), „Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (283658)

КОТЕЖ 2, двособан, 56

квм, ВП, 32.000. (49) „Му-

станг”, 062/226-901.

(283683)

НОВА МИСА, двособан,

46 квм, I, TA, 25.000. (49)

„Мустанг”, 062/226-901.

(283683)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 96

квм, 84 + 6 + 6, 2 МЧ,

комплет сређен. 064/163-

57-59. (283656)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан на Стрелишту, 66

квм, VII спрат, зграда са

лифтом, леп поглед, близу

школе, обданишта и су-

пермаркета, централно

грејање, сигурносна врата,

ПВЦ прозори, подрумска

остава, повољно. Власник.

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

(283351)

СТАРА МИСА, сређена

етажа 104 квм, I, ЕГ,

38.000. (49) „Мустанг”,

062/226-901. (283683)

ЦЕНТАР, нов 96 квм, II,

73.000, салонски, 136 квм,

95.000. „Лајф”, 061/662-

91.48. (283700)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,

104 квм, поткровље.

060/312-90-00. (283695)

ТРОСОБАН, екстра рено-

виран, Пепељаре, 32.000

евра. (470), „Дива некрет-

нине”, 064/246-05-71.

(283693)

ПРОДАЈЕМ стан у центру.

063/101-57-72. (283696)

КОТЕЖ 1, код окретнице,

реновиран, двособан, I,

ЦГ, 40.000. „Лајф”,

061/662-91.48. (283700)

ТЕСЛА, касарне, призе-

мље, леп двоипособан,

35.000; двоипособан, ЦГ,

комплетно сређен, 48.000.

„Лајф”, 061/662-91.48.

(283700)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, дуплекс,

IV, 96 квм, паркинг место,

80.000. „Лајф”, 061/662-

91.48. (283700)

КОТЕЖ, II, прелеп, 62,

38.500. „Милка М”,

063/744-28-66. (283733)

СОДАРА, двоипособан,

ЦГ, III, лифт, двострано

оријентисан. (679) „Трем

01”, 063/836-23-83.

(283290)

СТРЕЛИШТЕ, дворишни,

50 квм, сређен двособан,

16.000. (336) „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(283725)

ТЕСЛА, двособан, 47,

24.000, Миса, 47, I,

21.000.  „Милка М”,

063/744-28-66. (283733)

СОДАРА, трособан, 75

квм, II, ЦГ, 42.000, дого-

вор. (336) „Олимп”, 351-

061, 063/274-951.

(283725)
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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”

ИЗДАЈЕМ стан на дан и
сметшај за раднике.
062/321-270. (283529)

ИЗДАЈЕМ комфоран ком-
плетно намештен двосо-
банс тан. 062/321-270.
(283529)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту са централ-
ним грејањем, празан, зва-
ти после 15 сати. 063/755-
51-77. (283535)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси
код цркве, комплет наме-
штен, на дуже. 063/868-
28-63. (283525)

ИЗДАЈЕМ стан самцу, по-
себан улаз, близу „беово-
за”, опремљено, нова Ми-
са, предност ученици и
студенти. 064/207-19-88.
(283751)

ИЗДАЈЕМ једнособан дво-
ришни стан код Стомато-
лошког факултета самцу,
самици. 064/861-17-04.
(283796)

ГАРСОЊЕРА, намештена,
центар, без грејања од 1.
10. 2019. 063/398-999.
(2834553)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, Содара, I
спрат. 064/264-05-14.
(283559)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан на Содари,
лифт, кабловска, интер-
нет. 063/528-610.
(283634)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан у ширем центру
града. 355-687, 064/129-
92-07. (283683)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, ТА, намештен, сре-
ђен,. Комфоран. Тел.
064/208-91-21. (283721)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-
штен стан на Тесли, цена
400 евра. 066/205-696.
(283705)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
њсоњеру, за једну особу.
Тел. 343-635. (283550)

БЕСПЛАТНО, собу, кухи-
њу, купатило, станарки у
Иванову. 064/372-94-71.
(283737)

СТАН, једноипособан,
центар, ТА грејање, призе-
мље, депозит обавезан.
061/131-79-04. (283740)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте,
раднички смештај.
063/502-211. (273724)

ИЗДАЈЕМ намештен-нена-
мешен једнособан стан у
центру, кабловска, ТА.
063/742-14-27. (283759)

ТЕСЛА, мањи двособан
намештен. 061/235-35-99.
(283787)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса. 372-677.
(283781)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
на Тесли. Тел. 063/849-94-
07. (283783)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни стан, та, 90
евра, код Хотела Тамиш.
064/122-48-07. (283802)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Миси, три лежаја, ку-
хиња. Тел. 063/871-80-48.
(283818)

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

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 50 квм у центру.
060/043-52-98. (283695)

ПОВОЉНО издајем локал
40 квм, центар. 064/850-
70-69. 

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру града, погодан за
канцеларије, бутике.
064/267-72-17. (283387/р)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-
њиној 8. 065/853-93-29.
(283609)

У ПРВОЈ зони продајем
екстра локале, цена дого-
вор. 063/751-07-79, од 18
до 20 сати. (283676)

ИЗДАЈЕМ два локала, мо-
гућнсот са пекарском
опремом. 064/482-65-53.
(283692)

ПРОДАЈЕМ локал у центру
13 квм, 061/278-10-89,
Браће Јовановић 27.
(283689)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (283263)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
Немањина 5, између Би-
блиотеке и Максија. Тел.
064/134-06-08. Договор.
(283635)

ЛОКАЛ 30 квм, за издава-
ње, центар, новоградња.
062/222-827. (283561)

ИЗДАЈЕМ локал, 70 квм,
Синђелићева 35. 064/217-
48-56. 

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 210 квм, у центру.
065/464-35-38. (283695)

СОДАРА, фризерски са-
лон са опремом, 24 квм,
15.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (283700)

ИЗДАЈЕМО опремљен
објекат за смештај, капа-
цитет 120 места. 060/043-
52-98. (283695)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
55 квм, разрађен, као апо-
тека. 065/55117-22.
(283554)

ИЗДАЈЕМ опремљен салон
лепоте, центар, вреди ви-
дети. 063/734-82-31.
(283738)

ПОТРЕБНА конобарица,
35-40.000, пријава, плаћен
пут, топли оброк. Be er tia
Bar, B.N.S. 063/105-09-49
(СМС)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)

ПОТРЕБАН радник за рад
у продавници од 18 до 02
сата.063/550-166 (СМС)

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

ПОТРЕБАН вулканизер са
радним искуством.
065/551-17-22, 065/683-
17-99 (СМС)

АУТО СЕРВИСУ SCAN AU -
TO потребан радник.
064/240-69-63. (282984)

ПЕКАРИ потребна прода-
вачица. 063/193-75-30.
(283801)

ПОТРЕБАН посластичар.
064/643-41-22, 013/377-
230. (283578)

„GA RI NEL LO BIG PAN ČE -
VO тражи продавачицу са
искуством, за повремене
послове. CV  са сликом
послати на fas -
hion.form@yahoo.com (ф)

ПОТРЕБАН пекар у трећој
смени. 063/130-75-40.
(283749)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)

ПОТРЕБАН помоћни фи-
зички радник за рад на от-
паду. 065/551-17-22
(СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз жита-
рица. Контакт телефон:
064/367-96-97 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(283256)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Сека” потребан женски
фризер са искукством.
013/353-010. (283287)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(283302)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије, са и без иску-
ства, за стално. 061/213-
37-66. (283540)

РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку, потребна ко-
нобар/иоца, кувар/ица.
Тел. 063/216-788.
(283785)

CAF FE SPOR TI SI MU по-
требна девојка за мењање
слободних дана. 063/361-
777. (283716)

ПОТРЕБНИ радници у
Слот клубу Cen tucky.
064/989-88-89. (283722)

АУТОСЕРВИСУ потребан
млађи помоћни радник.
Обука и стицање знања.
066/908-66-58. (283614)

ПОТРЕБНА радница на
фарми кока у Панчеву.
063/776-67-29. ((283593)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 063/320-
847. (283792)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Тел.
063/786-86-79. (2737949

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКОЈ
фирми потребни мајстори
водоинсталатери. Тел.
060/035-53-98. (283615)

ПОТРЕБНЕ раднице у про-
даји и кухињи за ресторан
у пицерији у „Авив парку”.
064/643-41-22, 013/377-
230. (283578)

КИНЕСКОМ ресторану
Менг QI у Улици Доситеје-
ва б.б. потребни шанкери.
Доћи лично или позвати
на телефон. 069/608-841,
013/352-783. (283682)

ПОТРЕБНА продавачица и
спремачица у пекари.
064/217-48-56. mail: pe ka -
ra smi lja nic@mts.rs
(283594)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (283298)

ПОТРЕБНО више радница
за припрему и рподају у
локалу брзе хране.
065/900-50-08. (283664)

ПЕКАРИ потребан радник
са Б категоријом, ноћни
рад. 062/806-02-58.
(283806)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-940, 063/115-71-
67. (283699)

ХИТНО потребни радни-
ци: 1 тракториста и 1 фи-
зички радник за рад у по-
љопривреди у Долову. Ја-
вити се на телефоне –
064/200-56-92, 063/728-
22-14. (283743)

РАДНИЦИ са и без иску-
ства за грађевинску лима-
рију и браварију. 063/663-
464, „Лимарија Бобан”.
(283730)

ПОТРЕБНА жена за чи-
шћење зграда. Тел.
060/529-20-30, „Балкан
Бриско”. (273773)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Кутак за даме” потребан
женски фризер са иску-
ством. Могућност изнајм-
љивања радног места.
064/158-95-92. (283800)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у трафици и продавници.
063/265-457. (283780)

КУВАР-ица и конобарица
потребни ресторану.
062/806-02-58. (283806)

ПОТРЕБАН радник, коно-
бар, конобарица, Кафе Pi -
cas so, Панчево. 065/504-
91-07, 065/504-91-09.
(283809)

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни виљушкари-
сти и возачи Б и Ц катего-
рије.062/446-285. 
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној
пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.

• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на робној
пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб
по почетној цени од 1.000,00 динара по метру
квадратном.

• Локал бр. 3/4 , укупне површине 25,48 м², на
робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара
Шемића бб по почетној цени од 1.000,00 динара
по метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

Ближи услови конкурса биће истакнути на оглас-
ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-
рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-
лене пијаце у Панчеву.

На основу одлуке директора Штампарија „6. окто-
бар” д. о. о. Панчево, расписује

ОГЛАС

за следећа радна места:

1. РЕФЕРЕНТ КОМЕРЦИЈАЛЕ – ВСС (дипл. еко-
номиста или дипл. инжењер) – 1 извршилац

2. ПОМОЋНИ РАДНИК У ОДРЖАВАЊУ – ССС
електро или машинске струке – 1 извршилац

3. ПОМОЋНИ РАДНИК У МАГАЦИНУ – ССС
– 1 извршилац

4. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ – 3 извршиоца

Вашу пријаву са радном биографијом слати на
адресу: Штампарија „6. октобар” д. о. о. Панчево,
Кајмакчаланска 34, или на email: 
jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од осам дана од
дана објављивања огласа. 

За све информације можете се обратити на број
телефон 013/345-641. 

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „МЕТАЛ-ФОРМА КОС” ДОО
Панчево, Ул. Кудељарски насип Прва бр. 122-д,
Панчево, поднео је захтев за одлучивање о потре-
би процене утицаја на животну средину за Појекaт
складиштење и механички третман неопасног от-
пада на кат. пар. бр. 11416/20 и 11416/21 К.О. Пан-
чево, Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носио-
ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-
ретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
соба 708 у периоду од 03. до 17. октобра 2019. го-
дине радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-
деном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „VIP MOBILE” D.O.O. BEOGRAD
Улица Милутина Миланковића бр. 1-ж, Bеоград,
поднео је захтев за одлучивање о потреби проце-
не утицаја на животну средину за Појекaт радио-
базне станице за мобилну телефонију „„ПА – Ива-
ново БА1425-01, Панчево”, Улица Дожа Ђерђа 62,
Иваново.

Увид у податке и документацију из захтева носио-
ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-
ретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
соба 708 у периоду од 03. до 17. октобра 2019. го-
дине  радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-
деном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

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 27. 09. 2019. године, до-
нео решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Рекон-
струкција резервоара FB-0711 и FB-0714 у оквиру
комплекса НИС „Рафинерије нафте Панчево”' на
кп. бр. 3536 К.О. Војловица.

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 секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канце-
ларија бр. 39)

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

BEOKOM DOO BEOGRAD
UL. ČIKA MIŠE ĐURIĆA 67

za rad u Pančevu traži:

ELEKTRIČAR ZA POPRAVKU RADNIH MAŠINA

– neophodno radno iskustvo

Prijave dostaviti lično od 8 do 16 sati na adresu

Prvomajska 10-a Pančevo ili mejlom na
beoplex@yahoo.com najkasnije do 16. 10. 2019.

ПОТРЕБНИ ПРОДАВЦИ опреме за
грејање, вентилацију и климатизацију

Телефон за информације 013/377-477

CV можете послати на mail:office@termomontelek-
tro.rs или доћи лично на адресу: Баваништански
пут 247, Панчево

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

RASPISUJE

KONKURS

ZA SLEDEĆA RADNA MESTA:

1. KONSTRUKTOR – 3 izvršioca
– poznavanje aluminijumskih konstrukcija
– aktivno znanje engleskog jezika
– radno iskustvo

2. BRAVAR – 10 izvršilaca
– poželjno radno iskustvo

Ukoliko ste zainteresovani  pošaljite svoj CV sa foto-
grafijom na email: ljilja@tehnomarket.com ili se javitе
lično na adresu: Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069/847-9003, 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ 
РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

СПРЕМАЧИЦА
За ин те ре со ва ни тре ба да се јаве на број телефо-
на 013/219-09-03 или до ђу лич но у про сто ри је За -
во да „Пан че вац”, на адре су Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. новембар 2019.

АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ
тражи:

• аутомеханичар
– са или без искуства

– обавезна возачка дозвола Б категорије

Контакт: 064/24-77-330

Рециклажни центар „Божић и синови” Омољица,

НУДИ ЗАПОСЛЕЊЕ РАДНИКА МАНИПУЛАНАТА. 

Контакт телефон за све информације: 063/641-340.

Звати радним даним од 8 до 16 сати.

Ћевабџиници
„Хало Лесковац”
потребан

ПОСЛОВОЂА

Плата у зависности 
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Тел. 062/896-39-78
(4/283639)

ЧИСТИМО таване, шут,

подруме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(283793)

ЕЛЕКТРИЧАР – поправка,

израда инсталација, ТА

пећи, бојлера, најјефтини-

је у граду. 063/804-57-99.

(283714)

КОМПЈУТЕРИ: сервис, по-

правка, инсталација нових

компоненти, одржавање,

брзо, повољно. 060/351-

03-54. (283672)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-

хиња и канализационих

цеви машинским путем.

062/640-741. (183703)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних.
Тел. 061/660-31-84.
(283617)

МАТЕМАТИКА, физика,
основцима, професор -
60 минута/500 динара.
062/801-55-43. (283626)

ИЗРАДА кифлица, мини
пица и ситних колача по
наруџбини. К060/761-11-
81. (283628)

МОЛЕРАЈ: кречење, ле-
пљење тапета, фарбање
столарије, радијатора, те-
раса. 064/174-03-23,
062/790-881. (283648)

АЛУ-ПВЦЕ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, гуртне! Уграђујем-
поправљам. 064/181-25-
00. (283662)

ВОДОИНСТЛАТЕР: по-
правка старих, уградња
нових цеви, одгушења
монтажа, санитарије.
062/382-394. (283653)

РАДИМ све врсте физич-
ких послова, најповољније
у граду. 061/311-97-69.
(283681)

НЕМАЧКИ: часови свим

узрастима, преводи. При-

преме за полагање свих

нивоа знања. 061/656-04-

04, 353-892. (283610)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које вам смета.

063/369-846. (283583)

СТУДЕНТ завршне године

Филолошског факултета,

основцима даје часове не-

мачког језика. Телефон за

СМС поруке: 066/900-10-

66. (283580)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење судопере, куаптила,

адаптације, поправке, за-

мене, одмах. 013/331-657,

064/495-77-59. (283640)

МОЛЕРСКИ и гипсарски

радови. fa ce bo ok.co m/mo -

le ri zam 069/444-23-76.

(СМС)

ШЉУНАК,  песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

064/664-85-31, 013/342-

338 (СМС)

ПОПРАВКА веш-машина,

бојлера, шпорета, пећи,

електроинсталација, га-

ранција. 060/180-02-83.

(283296)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, столарија, веома по-

вољно. 064/280-26-15.

(282959)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (282959)

ПОПРАВКЕ кровова, зида-

ње оџака, израда нових

кровова. Тел. 064/145-85-

54. (283501)

РЕНОВИРАЊЕ кућа, ста-

нова, локала. 062/179-67-

25. (283505)

РУШЕЊЕ свих врста обје-

ката, утовар шута, одвоз.

062/179-67-25. (283505)

РУШЕЊЕ бетона, бетони-

рање стаза, тротоара, дво-

ришта, подова. 062/179-

67-25. (283505)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца, шута, малим ки-

пером до два кубика.

063/896-51-75. (283515)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-

рија, гипс, обраде око

прозора, комплетне адап-

тације. 063/893-39-94.

(283532)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај, са искуством,

тражи посао. 064/120-77-

64. (283560)

ТВ и сателитске антене,

монтажа ИПТВ, антена

плус, дигитализација.

064/866-20-70. (283577)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(283606)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, бојлере, индикато-

ре, шпорете, табле, фри-

жидере, пећи. 060/521-93-

40. (283608)

СПРЕМАЊЕ и чишћење

станова, пеглање веша.

061/412-44-50. (283591)
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ЉИЉАНА СТЕФАНОВИЋ

Наша вољена супруга и мајка преми-

нула је 1. октобра 2019. Сахрана ће се

обавити 3. октобра 2019, на гробљу

Котеж

(98/283746)

ЉИЉАНА СТЕФАНОВИЋ

Последњи поздрав од сестре ЖИВКЕ, зета

ВЕКОСЛАВА, сестрића СРЂАНА и његове

супруге ЈЕЛЕНЕ

(97/283746)

ЉИЉА

СТЕФАНОВИЋ

Последњи поздрав

комшиници Љиљи.

Породица

БРАНКОВ

(120/283789)

Последњи поздрав нашем драгом супругу и оцу

ЗОРАНУ СТАНОЈКОВИЋУ
1972–2019.

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруга НАТАША, син АЛЕКСАНДАР

и ћерка АЛЕКСАНДРА
(33/283581)

ЗОРАН СТАНОЈКОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Брат ГОРАН са породицом

(46/283612)

Последњи поздрав сину

ЗОРАНУ

СТАНОЈКОВИЋУ

од оца БЛАЖА

Почивај у миру

(119/283788)

ЗЛАТОЈЕ БАЊАШ
1956–2019.

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и све-

кру

Заувек у срцима твоје супруге ЦВЕТАНКЕ, ћерке

САЊЕ, сина ДЕЈАНА и снаје МЕРИ

(118/283790)

ЗЛАТОЈЕ

БАЊАШ
1956–2019.

Последњи поздрав

зету од супругине

фамилије из Македо-

није

(115/283790)

ЗЛАТОЈЕ

БАЊАШ
1956–2019.

Последњи поздрав

брату од: ЈОВАНА и

СЛАЂЕ са породицом

из Аустралије

(114/283790)

ЗЛАТОЈЕ БАЊАШ

Последњи поздрав вољеном супругу. 

Заувек у срцу твоје ЦВЕТКЕ

(117/283790)

10. октобра навршава се четрдесет дана од

смрти нашег супруга, оца, свекра и деде

ДРАГИШЕ МИЛАДИНОВИЋА
1940–2019.

Тога дана одржаћемо помен на Новом гробљу у

11 сати.

Супруга ВУКОСАВА, синови БОРКО и

ЉУБИША, снахе ДРАГАНА и СНЕЖАНА, унуци 

АЛЕК САНДАР, ДАРКО, КСЕНИЈА и ТАЊА
(92/283735)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

300-820,  300-830

Пензионер,

ЧУВАМ СВЕ ВРСТЕ 

ОБЈЕКАТА.

Повољно.

Звати око 20 сати.
Тел. 013/352-203

(283650)

Пословно-стамбена зона, кућа,

18 ари плац, фронт 22 м. Сте-

вана Шупљикца. 064/222-51-33
(2/283556)

ПОТРЕБНИ радници

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

40.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 33.000 +

пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04. 

(5/283639)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(283606)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-

бијем и камионом, демон-

тажа, монтажа намештаја,

изношење непотребних

ствари, кутије за пакова-

ње. 064/047-55-55.

(283665)

СЕЛИДБЕ и превоз робе

„Бомбончић” – Борис –

комбијима, камионима,

екипа радника, монтажа,

демонтажа, паковање

ствари, кутије за пакова-

ње, фолија за заштиту

намештаја. 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   (283599)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –

Борис – комбијима, ками-

онима, професионално,

екипа радника, све рела-

ције по Србији.   063/253-

028, 064/444-66-74.

(283599)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –

Борис, комбијем и камио-

ном, Војводина, Србија, са

или без радника. 063/253-

028, 064/444-66-74.

(283599)

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

(283599)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73. (283571)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди

своје услуге. Ђорђе.

060/314-13-80. (282311)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбеђен,

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ради

дружења, излазака. Звати

око 21 сат. 013/352-203.

(283651)

ПЕНЗИОНЕР, 72 године,

тражи озбиљну слободну

госпођу, може неситуира-

ну, ради брака.

064/935-245-46. (283745)

ТРАЖИМ девојку или рас-

пуштеницу од 25 до 35 го-

дина, дискретност зага-

рантована. 064/280-32-95.

(283784)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, изра-
да нових, преправка, по-
правка старих, расвета.
063/644-353. (283500)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (283520)

ЗАМЕНА грејача, бојлери,
ТА пећи, замена инстала-
ције, сервис, појачавање,
продаја ЦО 2 апарата.
063/800-01-96. (283552)

ЛАЛЕ – превозим кипером
пшовољно, шљунак, песак,
сејанац, туцаник, црну зе-
мљу, утовар, одвозим шут.
064/354-69-94. 
(283539)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. 
(283564)

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. (283644)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ и пре-

воз приколице мала 10,

велика 20 евра дан.

063/809-34-18. (283803)

МОЛЕРСКИ и гипсарски

радови. fa ce bo ok.co m/mo -

le ri zam 069/444-23-76.

(СМС)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
демонтаж/монтажа наме-
штаја. Дејан, 061/626-14-
50. (283815)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасадерски, гипсарски ра-
дови, поставка ламината.
Проверите. 9062/816-66-
78. (283803)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, попра-
вљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-
361, 064/122-68-05.
(283579)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (283728)

ЧИШЋЕЊЕ подрума, та-
ван, шупа, гаража, двори-
шта и све остало. Рушење
старих објеката, избацива-
ње намештаја и старих
ствари. Превоз комбијем,
повољно. Златко. 063/196-
54-56. (283654)

СТУДЕНТ Филолошког фа-
култета држи часове срп-
ског и енглеског ученици-
ма основних и средњих
школа. Сат времена – 600
динара. Сат и по времена
– 1.000 динара. 062/817-
01-44. (283677)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(283727)

РАДИМО све физичке по-
слове: обарање стабала,
кошење, рушења, бетони-
рања, одношење ствари.
064/122-69-78. (283771)

ОБАРАЊЕ стабала, руше-
ња, ископи, бетонирања,
крчење плацева, одноше-
ње ствари. 060/035-47-40.
(283771)

ОЗВУЧЕЊЕ разних мани-
фестација и прослава.
064/866-20-70. (283782)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (283574)

СВЕ врсте физикалија –
утовар-истовар, рушење,
чишћење, разбијање бето-
на. Селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари и
слично. Дејан, 061/626-
14-50. (283815)

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



22. септембра, након дуге и тешке

болести преминула је наша драга

ГОРДАНА ШИМИЋ
1942–2019.

Ожалошћени: породица ШИМИЋ

и породица СИМИЋ

(58/287649)

ГОРДАНА ШИМИЋ
Драга Гоцо, памтићемо

те увек и остаћеш у на-

шим срцима.

ОЉА и НАДА
(59/283649)

ГОРДАНА ШИМИЋ

Гоцо,  недостајећеш!

Почивај у миру.

БАНЕ

(60/283649)
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После краће и тешке болести, у 70. годи-

ни, 29. септембра 2019, преминула је на-

ша драга супруга, мајка, свекрва и бака

ЉИЉАНА ЂЕРИЋ
8. I 1950 – 29. IX 2019.

Са тугом у души опростили смо се од тебе,

али си заувек у нашим срцима.

Твоји: супруг СВЕТОЗАР, син СЛОБОДАН,

снаја БИЉАНА и унука МИЛИЦА

(23/283566)

ЉИЉАНА ЂЕРИЋ
1950–2019.

Последњи поздрав нашој драгој и вољеној се-

стри, тетки и баба тети
(68/283671)

ПОМЕН

БРАНИСЛАВ

САВАНОВИЋ
2004–2019.

Увек си у нашим се-

ћањима.

Ћерка ЉУБИЦА

са породицом
(78/283698)

3. октобра 2019. навр-
шава се двадесет година
откако није са нама наш

МАРКО

ЋУЛИБРК
1942–1999.

Твоји најмилији: ћерке
ЈАСМИНА и МАРИЈА и

унуци НИКОЛА, 
НЕМАЊА и КАТАРИНА

(87/283719)

Драга наша бако и мама, 1. октобар 2019. није дан растанка

ВЈЕРА МИХАИЛОВИЋ
рођ. Вујашковић

23. II 1927 – 1. X 2019.

Они које волимо не одлазе, већ остају поред нас, сваког дана, сва-

ког тренутка. Иако невидљиви, нечујни – увек су у близини, увек

вољени, наши, драги.

Воле те твоје: НАЂА и ВАЊА РАДМАНОВИЋ

(125/283811)

Неочекивано, 27. септембра 2019. године, напустио нас је драги

супруг и отац

ЧЕДОМИР ГЕЛЕВСКИ
1949–2019.

С бескрајним болом у души, испратили смо га до вечне куће, на

Католичком гробљу, у понедељак, 30. септембра 2019. године.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Неутешне: супруга МАРИЈА и ћерка ДАНИЈЕЛА

(24/ф-1098)

Последњи поздрав

ВЛАДИ НОВАКОВУ

од брата ВАСЕ и снаје ВЕРЕ са породицом

(74/2836869)

Последњи поздрав

ВЛАДИ НОВАКОВУ

од сестре МИРЕ и зета МИЛАДИНА

са породицом

(75/283686)

28. септембра 2019.  преминуо је наш вољени

отац и супруг Владимир, у 78. години

ВЛАДИМИР НОВАКОВ
1942–2019.

С великим болом опраштамо се од тебе, који си

био саздан од доброте, благости и поштења.

Поносни смо и захвални што смо те имали.

Наставићеш да живиш у нашим сећањима и ср-

цима.

Ожалошћени: ћерке НЕВЕНА и ИВАНА, 

супруга ЈЕЛЕНА и зет ЖАРЕ са породицом

(110/283779)

Последњи поздрав

драгом чика Влади

ВЛАДИМИР

НОВАКОВ

Хвала на свим лепим

успоменама из де-

тињства.

МАЈА КРМАР

са породицом

(108/283768)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

НОВАКОВУ

од породице

ЖЕГАРАЦ

(109/283770)

Последњи поздрав брату и ујаку

ВЛАДИМИРУ НОВАКОВУ

Хвала ти за све дане проведене са тобом у де-

тињству.

Сестра НАДА ЦВЕЈИН са породицом

(104/283762)

Последњи поздрав нашој драгој

ЛЕНКИ ЗЛАТАНОВИЋ
1943–2019.

Заувек ћемо те чувати у срцима и успоменама.

Твоји најмилији: син САША, снаја ЛЕЛА, ћерка

ТАТЈАНА, зет ЗОРАН, унуци ТАМАРА, ФИЛИП,

ЗОРАНА и ГОРАНА

(106/283766)

Последњи поздрав драгом

ЧЕДО ЈОВИШЕВИЋ
1933–2019.

С љубављу и поштовањем супруга МИРА, син

МИЛОРАД, ћерке СТАНА и МИЛКА са породи-

цама

(113/283791)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ СТАНОЈКОВИЋУ

од тетке ЈОВАНКЕ са породицом ВАСИЋ

(93/283836)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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Почивај у миру

ЈЕЛЕНА
КОСТЕВСКИ

Твоја људска врлина,
доброта и осмех остави-
ли су неизбрисив траг
са којим ћеш вечно жи-
вети у нама.

Породица ЈОВИЦЕ

НИКОЛИЋА
(1/283518)

Отишла је у вечност моја

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
1976–2019.

Знаш да те волим и да никада нећу престати.

Твој ЗОРАН

(3/283521)

Последњи поздрав нашој драгој

ЈЕЛЕНИ КОСТЕВСКОЈ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Нека те анђели чувају.

МИЛАН, БРАНА, 

СТРАХИЊА и КОСТА

(4/283521)

Моја драга

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ

Заувек сам захвална Богу што сам те имала за

снају.

Твоја свекрва СТЕВКА

(5/283251)

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

Била си прави херој.

Последњи поздрав Јелени Јеци од

БРАНКЕ и БРАНКА

(38/283596)

ЈЕЛЕНА

КОСТЕВСКИ
Твој одлазак оставио је
неизмерну празнину,
бол и тугу. 
Са љубављу коју смрт не
прекида вечно ћеш жи-
вети у нашим срцима.

Породица ДЕЈАНА

НИКОЛИЋА
(39/283597)

ЈЕЛЕНИ

КОСТЕВСКОЈ
последњи поздрав од

стрине БЕБЕ са породи-

цом
(40/283600)

Моја Јело,

не постоји заборав

нити време које лечи

тугу и бол за тобом.

Другарица ЗОРИЦА

са породицом

(57/283646)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је
30. септембра 2019. преминуо наш драги

СТАНИША САНДАЉ
1956–2019.

Сахрана је обављена 2. октобра 2019, на Новом гробљу

у Панчеву.

Последњи поздрав од супруге СВЕТЛАНЕ, ћерки ЉИЉЕ,

БИЉЕ и МАРИНЕ, унука ПЕТРА и зета ВАСЕ

(28/283568)

СТАНИША САНДАЉ

Последњи поздрав од комшија у Ђуре Даничића 6

(27/283568)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

КОСТЕВСКИ

Била си најхрабрија

особа...

Нека те чувају анђели.

СНЕЖА и ПЕТАР

СТАНКОВСКИ
(129/283814)

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ

Нема речи које могу да ублаже бол за тобом.

Увек у мислима и срцу.

Твоја мама ВЛАТКА и сестра ДРАГАНА

са породицом

(47/283618)

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ

Драга тето, одувек и заувек ће те волети и носити

у срцу твој БОГДАН
(48/283618)

ЈЕЛЕНА

КОСТЕВСКИ
Последњи поздрав од по-
родице ВУЈАСИНОВИЋ

(54/283637)

ЈЕЛЕНА

КОСТЕВСКИ

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Увек ћеш бити у нашим

мислима.

НЕЛА, ЗОРИЦА
и СЛАВИЦА

са породицама
(56/283645)

Другарици

ЈЕЛЕНИ КОСТЕВСКИ

Никада те нећу заборавити.

Твоја ПЛАВА ДАЦА
(69/283673)

ЈЕЛЕНА

КОСТЕВСКИ

Последњи поздрав

нашој Јелени од по-

родице ЛАЗАРЕВСКИ

(86/283717)

Последњи поздрав драгој колегиници

ЈЕЛЕНИ КОСТЕВСКИ

Саучешће породици.

Колектив Вишег суда у Панчеву

(121/ф)

С поштовањем и љубављу мојој драгој комшиници - тети

МАРИЈИ НИКОЛИЋ

Пријатељство и љубав никад се неће заборавити.

Твоје комшинице ИВАНА и МИЛАНА
(50/283630)

26. септембра 2019. напустила нас је наша драга

МАРИЈА НИКОЛИЋ

Заувек у мислима и сећању.

С љубављу ћерка ОЛИВЕРА, син ДУШАН, унуци

МАРКО, ЂОРЂЕ, АЛЕКСАНДРА и БОРИВОЈ, 

снаја ЉИЉАНА и праунуци НЕМАЊА, АРСЕН и

РЕЉА
(83/283704)

Последњи поздрав

нашем драгом

МЛАДЕНУ

РИСТИЋУ

од породице

МИКЛОШ

(12/283531)

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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300-820, 300-830

300-820, 300-830

Последњи поздрав драгом куму

МИЛОШУ ШАТЛАНУ

Били смо добри кумови. 

Лако те је било волети. 

Остају само лепе успомене, сећања на тебе, на твоју доброту и

племенитост.

Анђели нека те чувају.

Ожалошћени кумови ТРАВИЦА МИЛОШ и МАРА са породицом

(51/ф)

После дуге и тешке болести, 29. септембра 2019.

преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

МИЛОШ ШАТЛАН

Ожалошћени: супруга НАДА, син НЕБОЈША,

ћерка НАРАНЏА, снаја ДИВНА, зет ГОРАН и

унучад ЈЕЛЕНА, МИЛОШ, ПЕТАР и АЛЕКСАН-

ДАР

(29/283573)

После дуге и тешке болести, 29. септембра 2019.

преминуо је наш вољени отац, таст и деда

МИЛОШ ШАТЛАН

Ожалошћена: ћерка НАРАНЏА, зет ГОРАН, 

унука ЈЕЛЕНА и унук АЛЕКСАНДАР

(32/283573)

Последњи поздрав куму

МИЛОШУ ШАТЛАНУ

Остаћеш нам у вечном сећању.

Кумови МИЛАН и ЂУЛА са породицом

(26/283567)

28. септембра 2019, у 77. години, преминуо је наш вољени су-

пруг, отац и деда

МИЛИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ

Изненада си нас напустио и оставио неизбрисив траг у нашим

срцима.

Супруга ВЕРА, син ДРАГАН са породицом

и ћерка НАДА са породицом

(84/283712)

Последњи поздрав течи

МИЛОШУ ШАТЛАНУ

од породице ЈОЈКИЋ
(107/285765)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

и пријатељу

МИЛИЋУ

Породица ЉУБОВИЋ

(123/283798)

Последњи поздрав

МИЛИЋУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
Заувек ћеш остати у нашим животима.
Твоја снаја РОСКА и братанице ЖИВКА, СНЕЖА и
ЉИЉА са породицама

(128/283814)

Последњи поздрав

МИЛИЋУ

ВЕЛИЧКОВИЋУ

од МИЛОЈЧЕТА,

ВЕНКЕ, ЗОРИЦЕ

и ЈАСМИНЕ

са породицом
(126/283812)

3
Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и
познаницима да је 27. септембра 2019, у 72. години,
преминула наша драга

КАТИЦА РЕПОВИЋ
1948–2019.

Сахрана је обављена 30. септембра 2019, у 13 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг СТЕВАН
и син ВЛАДИМИР са породицом

(19/283548)

Последњи поздрав

комшиници

КАТИЦИ

од комшија

у В. Влаховића

бр. 15, Панчево

(20/283549)

25. септембра 2019. године, у 83. години, напустио нас је наш

вољени

ИЛИЈА ШКОРИЋ
15. V 1937 – 25. IX 2019.

Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга НЕВЕНКА, син ДУШАН и ћерка ЉИЉАНА

са породицама

(55/283636)

ИЛИЈА

ШКОРИЋ

Последњи поздрав

пријатељу.

Породица

РАЈАЧИЋ

(35/283588)

Последњи поздрав

ЕЛИЗАБЕТИ

СТЕФАНЧИЋ

ЛИЗИ

од комшија у Стева-

на Шупљикца 89

(77/283697)

Последњи поздрав најдражој тетки, баби и пра-

баби

ЕЛИЗАБЕТИ СТЕФАНЧИЋ ЛИЗИ

од породица НАУМОВСКИ и РОШУ
(99/283750)

ВЕЧНИ ПОМЕН

25. септембра преминула је наша драга

ВЕРА ШИКЛ

Последњи поздрав од супруга ЂУРЕ са родби-

ном и пријатељима

(21/283551)

Наша драга

ВЕРА ШИКЛ

Остају само лепа се-

ћања на дане зајед-

ничког дружења

СЕКА, ЖИКА, БОЈАН

и САЊА МЕДАНЧИЋ

(36/283590)

ЗЛАТОЈЕ БАЊАШ
1956–2019.

Последњи поздрав нашем драгом Зокију од његових

„жена”: НАДА, ЛОРА, ЗОКА, ДИВНА, РАДА и СТАНА
(116/283790)
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Нашој вољеној

ДРАГИЦИ БАСАРИЋ

последњи поздрав.
Породица ЂУКИЋ

(34/283585)

ДРАГИЦА БАСАРИЋ

Последњи поздрав
породица СФЕРА

(53/283632)

Отишла је, у 87. години, наша

ДРАГИЦА БАСАРИЋ

Испратили су је у миру 1. октобра 2019. године синови, унуци,

праунук и снахе, поносни на све успомене и сећања.

Породица

(61/ф)

Драгој и поштованој

ДРАГИЦИ БАСАРИЋ

последњи поздрав од ДАЧЕ и ЧЕДЕ

(80/283710)

Вечити мир и спокој поштованој

ДРАГИЦИ БАСАРИЋ

ЧЕДА, ДАЧА, КУТКО, КРАШЊА, ДРАГАНА и

МАРКО, ГОЦА и ЗЛАЈА, ВЕСНА и ВЛАДА

(82/283710

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ БАСАРИЋ
„Солченце захаја”

СИНИША и МИЛОШ
(91/283834)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ БАСАРИЋ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ

са породицом

(122/283797)

ДРАГИЦА

БАСАРИЋ

Последњи поздрав од

породице БОЖОВИЋ
(127/283813)

Последњи поздрав зету и течи

ДРАГАНУ РАДАНОВУ

Никада те нећемо заборавити ВАСА, ВЕРА и

БОШКО

(8/283523)

Последњи поздрав драгом зету и течи

ДРАГАНУ РАДАНОВУ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

ЦИЦА, ЗОКА и САНДРО

(17/283546)

Последњи поздрав при-
јатељу

ДРАГАНУ

РАДАНОВУ
од МИШЕ и МАРИЈЕ

(37/283595)

ДРАГАН

РАДАНОВ

Последњи поздрав

куму Драгану, са пу-

но поштовања од ку-

ме БИБЕ и њене по-

родице
(63/283659)

Драгом брату

ДРАГАНУ

РАДАНОВУ

Чуваћу те од забора-

ва, јер вољени никад

не умиру.

Од брата ВОЈЧЕТА и

братичине СВЕТЛАНЕ

са породицом

(73/283684)

Последњи поздрав комшији и великом пријатељу

ДРАГАНУ РАДАНОВУ

Комшије: МАРКО, ДРАГАНА, КАТАРИНА, ВЕРА

и ЂОРЂЕ
(79/283701)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

РАДАНОВУ

од колега и другара:
ВАСЕ, МИШЕ, 

ГЛИШЕ, ЛАЛЕТА,
ЖИЛЕТА, МИЋЕ,

ПЕШИЋА, КРЛЕТА,
ДЕКИЈА, МИКИЦЕ

и ТОМЕ

(81/283702)

ДРАГАН РАДАНОВ

Последњи поздрав другу и куму од фамилије

ЂУРЕ АЛТЕРОВА
(96/283742)

Последњи поздрав

нашем

ДАГИ

од ВЕСНЕ и КРЦЕ

са децом

(94/283739)

ДРАГАН

РАДАНОВ

Увек ћеш нам остати

у лепом сећању.

Породица ТАКАЧ

(105/283763)

Поздрављамо те

ДРАГАН

РАДАНОВ

ЗЛАЈА и АЦА

(112/283776)

И после свега остаде сећање...

Празне руке и празна душа... тебе... Волимо те

РАДАНОВ ДРАГАН
2. V 1957 – 2. VII 2019.

Твоји: супруга БИЉАНА, ћерка БОЖАНА, зет АЛЕНКО и унука

МИЛИЦА

(65/283663)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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СЕЋАЊЕ

САВО КУЗМАНОВИЋ
Прошло је шеснаест тужних и празних година без тебе.

Твоја породица
(6/283522)

4. октобра навршавају се четири године од смрти на-
шег драгог

ДУШАНА МИШКОВИЋА
2015–2019.

Тешко је без тебе. Увек си у нашим мислима.

(22/283565)                                                                                Твоја породица

У суботу, 5. октобра,

у 11.30, даваћемо го-

дишњи помен нашем

драгом супругу, оцу,

свекру и деди

ЖИВКУ

ВЕЉИЋУ

Тугују за тобом: 

ГОРДАНА, САША,

ЗОРАН, САЊА, 

ЧЕДИЦА, ЕМА, 

ДУЊА и АЊА

(30/283570)

МИЉАН

ИЛИЋ
7. X 2017 – 7. X 2019.

Миљане, душо наша!

Ниси ти нигде

отишао... ту си … 

анђелу, лептиру, 

голубе, звездо, сунце

наше...

Волимо те пуно, 

пуно...

Твоји најмилији

(31/283572)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

ТОДОРОВ

ШИШКОВ
1992–2019.

Двадесет седам годи-

на без тебе, али увек

присутан у мислима

твојих најмилијих.

Супруга са децом

(62/283655)

СЕЋАЊЕ

СТАНКО

РАШКОВ
4. X 2018 – 4. X 2019.

Заувек са нама, у на-

шим срцима и мисли-

ма.

Супруга СТАНА

и ћерка ВЕСНА

с породицом

(76/283690)

7. октобра навршава

се десет година отка-

ко није са нама наш

вољени

МОМИР

ВИСТАЋ
2009–2019.

Време пролази, а ти

ћеш увек бити са на-

ма.

Син АЛЕКСАНДАР

и ћерка ЛЕЛА

са породицама

(88/283723)

1. октобра навршавају се две године откада није са нама

БИЉАНА ЛАЗИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерка ТИЈАНА са породицом
(66/283667)

6. октобра 2019. навршава се година откако нас

је напустио наш драги свекар, деда и прадеда

ЛАЗАР ПАВЛОВИЋ

Ожалошћени: снаја МИРЈАНА

и унук ВЛАДИМИР са породицом
(71/283678)

6. октобра 2019. навршава се година откако

нас је напустио наш драги отац, деда и прадеда

ЛАЗАР ПАВЛОВИЋ

Ожалошћени: син ДРАГИ, снаја СНЕЖАНА,

унуци НЕБОЈША и НЕМАЊА са породицом

(72/283678)

СЕЋАЊЕ

ЧЕДОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ
2. X 2012 – 2. X 2019.

С љубављу и тугом: супруга, ћерка и унуци

(85/283715)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД

ТУРНИЋ
1993–2019.

Сећања су нежна и

пуна љубави.

Твоје ћерке

НАДА и ОЉА

са породицама

(90/283729)

5. октобра даваћемо годишњи помен

МАРИЈИ КРНЕТИ
1945–2018.

Прошла је година откада ниси са нама.

Твоји најмилији

(95/ф-1099)

СЕЋАЊЕ

СУНЧИЦА АНТОНИЈЕ проф. ВЛАДИСЛАВА

СТОЈКОВИЋ СТОЈКОВИЋ ПОПОВИЋ
Рођ. Поповић Рођ. Јовановић

26 година 20 година 22 године

Недостајете.

Ваши: ЈЕЛЕНИЦА, КУКА, БОГДАН, АНТОНИЈЕ, ДУШАН, НЕНАД и ЖЕЉКО
(100/283752)

У великој тузи и болу навршило се четрдесет

претужних дана од одласка мог супруга

ГАВРИЛА ШУПИЋА

Неутешна његова МИРА

(101/283753)

9. октобра 2019. навршава се шест година откада нас је

напустио наш драги

ЂУЛА ТРАЈАН КИРКА
1953–2013.

Ожалошћена породица
(102/283757)

6. октобра 2019. године навршава се петнаест

година откако си нас напустила

БОСИЉКА ДОБРОТА

У мислима и срцу увек си са нама.

Твоји најмилији

(103/283755)

Навршиле су се две тужне године откада није

са нама

МИРКО БОШЊАКОВИЋ

Са љубављу и тугом чувамо те у нашим срцима.

Ћерка ВИОЛЕТА са породицом

(111/283778)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДО ЈАВОР
8. X 2009 – 8. X 2019.

И после десет година чувамо те у срцу као

да је јуче било.

Твоји најмилији

(131/283816)
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СЕЋАЊЕ

ВИЦО ГРУБОР
10. X 2003 – 10. X 2019.

Ни време, ни године не
могу избрисати сећање
на тебе.

Супруга СЕКА, 
син ГОРАН

и ћерка МАРИЈАНА
са породицама

(2/283519)

7. октобра 2019. навршава се година откако

није са нама наша мајка

ЈОВАНКА СТОЈКАНОВИЋ

Воле те твоја деца

(7/283529)

Шестомесечни помен мојој мами и супрузи

КОВИНИ
Остала је туга, бол и патња.

Твоји: ВЕСНА и АЦА
(9/283524)

ПОМЕН

МЕЛАНИЈА ЈОСИФОВИЋ
из Ченте

Драга наша Тетице, ближи се дан твог рођенда-
на и дан када си заувек отишла од нас у свет не-
познатих, али си увек присутна у нама који те
воле и по добром спомињу. 

У срцу те носе твоји: СТЕВИЦА, ЉИЉАНА, НИНА

и САНДРА
(11/283530)

4. октобра 2019. на-

вршавају се три го-

дине од смрти нашег

БОГОЉУБА

СТАНОЈЕВИЋА

Бол и тугу не може

време избрисати.

Заувек ћеш остати

део наших живота.

Твоја породица

(10/283528)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

понедељак, 7. октобра 2019. године, у 11.30, на

Старом православном гробљу у Панчеву, дати

четрдесетодневни помен

НАДИ СТОЈИЋ
1933–2019.

Заувек у нашим срцима.

Супруг МИЛАН и син ПЕТАР са породицом
(15/283544)

6. октобра навршава

се пет година откада

није са нама наш

ДРАГОСЛАВ

ЂОРЂЕВИЋ

БРАЦА

С љубављу породице

ЂОРЂЕВИЋ и ЖИВА-

НОВИЋ

(14/283543

СЕЋАЊЕ

Прошле су четири го-

дине од смрти мог

драгог супруга Пере

ПЕТАР

МАРТИНОСКИ
3. X 2015 – 3. X 2019.

Супруга МИЦА
(13/283533)

7. октобра навршава се година како ниси са нама

МИЛИЦА БРЊИЛОВИЋ
6. V 1955 – 7. X 2018.

Почивај у миру најмилија наша. Много нам не-

достајеш.

Твоји: МИЋО, ћерка ДРАГАНА са супругом

МИЛОШЕМ и децом и син ДАЛИБОР са децом

(16/283545)

У суботу, 5. октобра посетићемо гроб наших
драгих родитеља и одржати годишњи помен

ПЕТРОВИЋ

СОФИЈА СВЕТИСЛАВ
1946–14. X 2018. 1943 – 23. XI 2018.

Време које је прошло није умањило бол и тугу за
вама. Дани пролазе, а ниједан без сећања на вас. 
Премало је речи а превише туге да вам кажемо
колико нам недостајете. У нашим мислима и ср-
цима остаћете бесмртни и вечни, јер племенити,
вољени и поштовани никада не умиру. 
Хвала вам на свему...
Почивајте у миру.

Захвална деца и унуци

(41/283601)

8. октобра 2019, у 11 сати, даваћемо четрдесет

дана нашем вољеном

МИЛАНУ КОРОЛИЈИ

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Твоји: супруга МИРА, ћерка ВЕСНА, 

зет ЗОРАН и унука АЛЕКСАНДРА
(42/283604)

У петак, 4. октобра 2019. навршавају се четири године откада

није са нама наш

ДРАГАН ГАЧИЋ
2015–2019.

Носимо га у срцу с љубављу и поносом.

Супруга ТАЊА и син САВА

(25/ф-1098)

Болно сећање на нашег драгог

БОГДАНА ШТРБАНА
9. X 2012 – 9. X 2019.

И седма година прође, а туга и бол за тобом не престаје.

(49/283625)
                                                         Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

ДОБРЕ

НИКОЛОВ
4. X 1991 – 4. X 2019.

Недостајеш... само

ми знамо како је те-

шко живети без тебе.

Породица
(52/283631)

4. октобра навршава се осам година откако нас

је напустио наш вољени супруг, отац и деда

ДРАГАН МАРТИНОВ
1935–2011–2019.

Живиш у нашим мислима и у сваком нашем дану.

МИЛА, СНЕЖА и МИЋА

(67/283668)

У среду, 9. октобра, у 11
сати, обележавамо пе-
тогодишњи помен

СЛАВОМИРУ

ДОБРИЧАНУ
1933–2014.

Успомену на њега чува-
ју његови најмилији

(64/287660)

ЕСТЕР ГРГИЋ

И љубиле и грлиле и

остале жељне твог

меког образа, топлог

загрљаја.

Твоје ТАТЈАНА

и ДУБРАВКА

са породицама
(70/283675)

6. октобра навршава се
девет тужних година
откад није са нама наш
вољени

СТАНКО

МИШКОВИЋ
2010–2019.

Неизмерно нам недо-
стајеш.

Твоји најмилији
(89/283726)

Три године је од смрти

нашег вољеног

ПАНТЕ

МИЛИКИЋА

Чувамо те од заборава.

Недостајеш нам много

Породица

(124/283799)

Вољеној

МИЛКИ МИЛАНОВИЋ

1934–2018.

обележићемо годишњи помен у суботу, 5. окто-

бра 2019, у 10 сати, на Новом гробљу.

Твоји најмилији

(130/283817)

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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„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
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бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
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Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
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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)

Ова сед ми ца је по год на за сре -
ђи ва ње по слов ног жи во та. Пре -
оп те ре ће ни сте оба ве за ма, али
мо же те оче ки ва ти леп нов ча ни
до би так до сре ди не ме се ца. Од -
вој те ма њу су му и упо тре би те је
да уго ди те парт не ру. Про бле ми
са сину си ма.

Пред ва ма је ве ли ки успех, и
по слов ни и при ват ни. Мно го
из ла за ка, дру же ња и кон та ка -
та с љу ди ма, а до кра ја ме се ца
и пут у ино стран ство, ко ји ће
про ме ни ти не ка ва ша гле ди -
шта.

Спу сти те лоп ту, сми ри те стра -
сти и не биј те бит ке ко је су уна -
пред из гу бље не. По не кад је па -
мет ни је по ву ћи се и са че ка ти
да олу ја про ђе. Љу бав ни треп -
та ји не да ју вам сна. Осла бљен
иму ни тет.

Чи ни вам се да про бле ми ма не -
ма кра ја и већ сте на иви ци жи -
ва ца. Дај те се би оду шка, от пу -
туј те не куд на не ко ли ко да на.
Ве сти ко је ду го че ка те сти жу
ових да на, па се по ла ко спре -
мај те на да лек пут. Пре хла да.

Про бај те да про на ђе те ме ру у
све му што ра ди те и го во ри те.
Кра јем сед ми це мо же вас из не -
на ди ти не пла ни ра на по се та осо -
бе ко ју ду го ни сте ви де ли. Уно -
си те ви ше ви та ми на ка ко би сте
спре чи ли грип.

Пу сти те да вам се гла ва још
ма ло охла ди, па он да ре а гуј те.
Ис хи тре не од лу ке ни су до бре.
Кон цен три ши те се на по сао
или тра же ње по сла – то ће вам
ре ши ти мно ге про бле ме. Гла -
во бо ља.

Стр пај те све сво је про бле ме у
не ки ћо шак и по све ти те се мла -
ђем чла ну по ро ди це ко га сте
због оба ве за за не ма ри ли. Оче -
куј те по моћ осо ба на по ло жа ју,
а мо гу ће је и уна пре ђе ње.

Има те по сла пре ко гла ве, по ма -
ло сте кон фликт ни, по не кад чак
и не ра зум ни, а кад се све са бе -
ре – пре мо ре ни сте. До кра ја
сед ми це вам сти же ве ћа нов ча -
на упла та, али и по зив за да лек
пут. Па куј те ко фе ре.

Бу ди те то ле рант ни ји пре ма при -
ја те љи ма и парт не ру. Ма ло ви -
ше сна или од мо ра до не ће вам
дру га чи ји по глед на до га ђа је.
Мо гу ћа је не ка по слов но-фи нан -
сиј ска ак ци ја, али бу ди те опре -
зни. Бо ло ви у згло бо ви ма.

Не жу ри те са за кључ ци ма. По -
ма ло сте рас тр за ни из ме ђу ра -
зу ма и осе ћа ња. Не се ки рај те
се, за не ко ли ко да на ће се све
сре ди ти. Ве сти о сре ђи ва њу по -
слов не си ту а ци је вра ћа ју вам
ми ран сан.

Че ка те, че ка те, а ни шта се не
до га ђа. Од но си с парт не ром су
ста бил ни и он вам је ве ли ка по -
др шка. Здрав стве но се осе ћа те
вр ло ло ше, мо гу ће су ури нар не
ин фек ци је. Про бај те и ал тер на -
тив но ле че ње.

Про бле ми на по слу не ће се ре -
ши ти ако бу де те са мо не ми по -
сма трач до га ђа ја. Сту пи те у ак -
ци ју и из бо ри те се за сво ја
пра ва. Бо ље од у ста ни те од
узи ма ња кре ди та ако ика ко
мо же те.

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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ПРИ ЧА О МА ЈИ ЛА У ШЕ ВИЋ, ДО БР ОЈ ВИ ЛИ ИЗ ПАН ЧЕ ВА

ХРА НИ ТЕЉ СТВО – СЛА ДАК ХЛЕБ СА СЕ ДАМ ГОР КИХ КО РА
Ово је при ча о јед ној до бр ој ви -
ли из на ше га гра да. Ни је је ди -
на, има их још мно го и то је до -
бра вест. Али не та ко до бра вест
гла си да у Пан че ву, али и да ле -
ко ши ре, има пре ви ше де це са
суд би на ма те шким бар се дам
то на, ко ји ма љу бав ова квих до -
брих ви ла зна чи баш све.

Она је Ма ја Ла у ше вић и већ
два на ест го ди на по за ни ма њу
је хра ни тељ. За то вре ме кроз
ње ну ку ћу про шло је осмо ро
де це и без ика квог пре те ри ва -
ња мо же се ре ћи да су Ма ја,
њен су пруг, ње ни ћер ка и син
не што нај бо ље што се тој де ци
мо гло де си ти у жи во ту. Ма ја је
пре ви ше скром на да би се са
овом кон ста та ци јом сло жи ла,
али ње на жи вот на при ча до во -
љан је до каз за то.

Оно што о хра ни тељ ству углав -
ном сви зна мо, је сте да је то
за ни ма ње ко је под ра зу ме ва да
за пла ту ко ју вам др жа ва да је
пру жи те дом и љу бав де ци ко -
јој је, због раз ли чи тих жи вот -
них окол но сти, по пут си ро ма -
штва, по ро дич ног на си ља или
не ке тра ге ди је, ус кра ће на мо -
гућ ност да жи ве у сво јој при -
мар ној по ро ди ци.

Пре ма по да ци ма Ми ни стар -
ства за рад, за по шља ва ње, бо -
рач ка и со ци јал на пи та ња, у
Ср би ји тре нут но има око 4.000
хра ни тељ ских по ро ди ца и у њи -
ма жи ви око 6.000 де це и мла -
дих.

Суд бо но сни ју тар њи
програм

На ша су гра ђан ка се за хра ни -
тељ ство опре де ли ла на кон што
је, пре два на ест го ди на, у ју -
тар њем про гра му по гле да ла
при лог о овом за ни ма њу. Слу -
чај но или не, би ло је то баш у
вре ме ка да је ко зна ко ји пут
оста ла без по сла...

– За вр ши ла сам По љо при -
вред ну шко лу и по стру ци сам
би о тех но лог. Пре не го што сам
по ста ла хра ни тељ, ра ди ла сам
раз не по сло ве пре ко сту дент -
ске за дру ге. Ни ка ко ни сам успе -
ва ла да про на ђем ста лан по -
сао. Ка да је 2008. го ди не фир -
ма у ко јој сам тад ра ди ла оти -
шла у сте чај, ћер ка је има ла
се дам, а син че тр на ест го ди на.
Вест ко ју сам чу ла на те ле ви -
зи ји о хра ни тељ ским по ро ди -

ца ма под ста кла ме је да се истог
да на при ја вим за тај по сао –
по чи ње при чу Ма ја Ла у ше вић.

Да би по ста ла хра ни тељ, Ма -
ја је нај пре мо ра ла да при ку -
пи хр пу до ку мен та ци је ко ја
до ка зу је да она и ње на по ро -
ди ца има ју аде кват не усло ве
за при јем но вог чла на: од до -
ка за да ни су кри вич но го ње -
ни, пре ко ле кар ских уве ре ња,
до до ку мен та ци је ко ја до ка зу -
је да има ју аде ква тан про стор
у ко ме ће де те жи ве ти и да
има ју при ма ња или при хо де
ко ји ће им омо гу ћи ти, да уз
хра ни тељ ску пла ту (ко ја за јед -
но де те из но си око 47.000, а
за дво је око 85.000 ди на ра),
де те ту обез бе ди те све што му
је по треб но.

На кон што се над ле жни из
Цен тра за со ци јал ни рад и лич -
но уве ре да про стор и усло ви у
ко ји ма жи ви те за до во ља ва ју
стро ге кри те ри ју ме, сле де обу -
ка и по ла га ње те ста.

По ро ди ца ка ква се мо же
по же ле ти

Ма ја и ње на по ро ди ца су се
по ка за ле као од лич ни кан ди -
да ти за хра ни те ље. Њен су пруг
ра ди у КПЗ-у Пан че во, за јед но
су још од сред ње шко ле, има ју
див ну де цу и од го ва ра ју ћи број
ква дра та... Ни су ду го че ка ли
да им по ну де пр во де те.

– По зва ли су нас вр ло бр зо
на кон што сам про шла обу ку и
пи та ли да ли би смо узе ли бе бу
ста ру две не де ље. Био је то де -
чак ко га се мај ка од ре кла од -
мах на кон по ро ђа ја и до не та је
од лу ка да де те бу де нај пре сме -
ше но у хра ни тељ ску по ро ди цу
док му се не про на ђу усво ји те -
љи. И та ко је овај де ча чић у
наш дом сти гао ди рект но из
бол ни це и остао је код нас пу -
не три го ди не. Гле да ли смо га
ка ко ра сте, ра до ва ли се ње го -

вим пр вим ре чи ма и пр вим ко -
ра ци ма. Син, та да ти неј џер, во -
лео је да га пре свла чи и да се
игра с њим... Ма ли ша нам је
сви ма био као играч ка и до нео
нам је мно го ра до сти – при се -
ћа се Ма ја свог пр вог хра ни -
тељ ског ис ку ства.

Ур гент ни дом

Оно што ће мно ге ве ро ват но
за пре па сти ти, је сте чи ње ни ца
да у Пан че ву по сто је и та ко -
зва не „ур гент не по ро ди це”, а
Ма ји на је јед на од њих. То су
по ро ди це ко је по хит ном
поступ ку обез бе ђу ју сме штај
де ци ко ја из не на да, из не пред -
ви ђе них окол но сти, оста ну
препу ште на са ма се би. А чим

такве по ро ди це по сто је, то зна -
чи да за њи ма, на жа лост, има
по тре бе.

Пр ви ур гент ни слу чај Ма ји
је сти гао у да ни ма ка да се већ
ста ра ла о бе би ци. Био је то че -
тр на е сто го ди шњак, ко ји је имао
бра та бли зан ца, па је код Ла у -
ше ви ћа про вео го ди ну да на док
ни су про на шли по ро ди цу у ко -
јој су бра ћа мо гла да жи ве
заједно.

А он да, јед ног да на, по зво -
нио је те ле фон... Из Цен тра за
со ци јал ни рад ја ви ли су Ма ји -
ној по ро ди ци да се по ла ко при -
пре ми за ра ста нак с де ча ком
ко ји је већ имао три го ди не,
јер су му про на шли усво ји те -
ље. Има ли су рок – не де љу
дана.

Кад после свега оста не
само пра зни на

– То ком тих не ко ли ко да на
при ча ли смо де те ту ка ко му
сти жу ма ма и та та и оно је то
ле по при хва ти ло. Ни је нам би -
ло ни ма ло ла ко, али зна ли смо
да је за де те бо ље да трај но
до би је по ро ди цу, јер би код
нас сва ка ко мо гло да оста не
са мо до кра ја шко ло ва ња. Он -
да је та по ро ди ца до шла и про -
ве ла у на шој ку ћи се дам да на
ка ко би се упо зна ли с ма ли -
ша ном... И он да су га од ве -
ли... То нам је сви ма нео пи си -
во те шко па ло. Мој су пруг је
из ја вио ка ко ни за сво јим ро -
ди те љи ма ни је то ли ко пла као
ко ли ко за овим де ча ком. Не
мо гу ни са да да се при се тим
тих да на а да не поч нем да
пла чем. Ње гов смех, ње гов ми -
рис, не ке при зо ре из сва ко -
днев ног жи во та с њим ни кад
не ћу мо ћи да за бо ра вим – по -
ку ша ва Ма ја да за вр ши ре че -
ни цу, а глас јој пу ца док по -
ста је све сна да су јој обра зи
одав но мо кри од су за.

Уте ха ко ја се не од би ја

По ми сли ли би сте да је ово тре -
ну так кад чо век ка же: „Ни кад
ви ше!” и ве ро ват но би се то и
Ла у ше ви ћи ма де си ло да им од -
мах, као уте ха, ни је сти гло но -
во де те – тро го ди шња де вој чи -
ца. Њу су до ве ли ба ка и де ка
ко ји су би ли на иви ци ег зи -
стен ци је и ни су мо гли да се
ста ра ју о њој.

– Де те је би ло ис цр пље но,
за пу ште но, пр ља во, ко са јој је
би ла ду га и умр ше на, има ла

је ва шке и око ма ле не је би ло
пу но по сла, па ми је то по мо -
гло да скре нем ми сли. С ужи -
ва њем сам је сре ђи ва ла, ве ру -
ју ћи да ће она мно го ду же
оста ти код ме не. Би ла је жи -
вах на, кре ну ла je у вр тић и
во ле ла је дру га ре. Стал но је
би ла глад на и убр зо се убу ци -
ла, као што је, уо ста лом, слу -
чај и са оста лом де цом ко ја
до ђу код ме не – ка же Ма ја са
осме хом.

Осу ђе ни на сло мље на ср ца

Ра до сти је, ме ђу тим, по но во
по сле три го ди не до шао крај.
Те ле фон је по зво нио...

– Ја ви ли су нам да су де вој -
чи ци ни ба ка и де ка ре ши ли
сво је про бле ме и да она тре ба
да се вра ти код њих. Опет смо
има ли не де љу да на да се при -
вик не мо. Е, ту се де сио онај
мо ме нат: не ћу ни кад ви ше! Ни -
сам то та ко за ми шља ла, ми -
сли ла сам да ће ма ле на оста ти
код нас мно го ду же. Ни сам мо -
гла да под не сем чи ње ни цу да
се иста при ча по на вља. Та да
сам се за по сли ла у про дав ни -
ци да би ми би ло бар ма ло лак -
ше. У том пе ри о ду ствар но ни -
сам зна ла шта ћу од се бе: се ла
бих на би цикл и во зи ла се гра -
дом, бе сна и на се бе и на све
око се бе, пи та ју ћи се шта ми је
то тре ба ло и за што сам се би
при ре ди ла то ли ку пат њу, кад
сам мо гла да ра дим не ки оби -
чан по сао уз ко ји ти се не сла -
ма ср це сва ки час – при зна је
Ма ја.

Хо рор мај ка

Он да је опет до шао ред на је -
дан ур гент ни слу чај. Ма ју су
по зва ли да пре у зме де ча ка од
две го ди не и де вој чи цу од шест,
ко је је мај ка оста ви ла јед ном
чо ве ку на ули ци ка ко би са мо
„скок ну ла до про дав ни це”. Ни -
кад се ни је вра ти ла по њих.
– То су баш те шке жи вот не
при че. Они су би ли крат ко код
ме не, не ких ме сец да на, па су
оти шли у дру гу оп шти ну, ода -
кле им је и мај ка. Ни је увек
баш то ли ко ло ша си ту а ци ја с
тим хит ним слу ча је ви ма. Има -
ла сам про шле го ди не још јед -
ног де ча ка од че тр на ест го ди -
на, ко ји је био ту око го ди ну
да на, јер ма ма због здрав стве -
них про бле ма ни је мо гла да се
ста ра о ње му. Ка да се за вр ши -
ло ле че ње, он се вра тио мај ци,

а у ме ђу вре ме ну, док је био код
нас, успе шно је за вр шио пр ви
раз ред сред ње шко ле – ка же
на ша са го вор ни ца.

Ду пла сре ћа

Ову те шку при чу ко ја ће вас,
си гур ни смо, на те ра ти да чвр -
сто за гр ли те сво ју де цу и да за -
хва ли те на сва ком да ну ко ји
про во ди те с њи ма и на све му
што мо же те да им пру жи те, за -
о кру жи ће мо ак ту ел ном си ту а -
ци јом у Ма ји ном до му.

Ка ко Ла у ше ви ћи има ју но -
ву, ве ћу ку ћу, код њих су са да
две де вој чи це. Ста ри ја, два на -
е сто го ди шња ки ња, сти гла је пре
го ди ну да на, док је мла ђа, ко ја
има де сет го ди на, до шла пре
че ти ри ме се ца. Де та ље о њи ма
не ће мо из но си ти ка ко би смо
за шти ти ли њи хов иден ти тет,
али до вољ но је ре ћи да су обе
од крај ње ло шег успе ха у шко -
ли за крат ко вре ме сти гле до
вр ло до бр ог и да су по ста ле
мар љи ви ђа ци и ве се ла, вред -
на и на да све ле по вас пи та на
де ца.
– Ин си сти рам на уче њу, сма -
трам да је шко ло ва ње ја ко ва -
жно. Та ко ђе, тру дим се да им
уса дим рад не на ви ке. Де вој -
чи це ми по ма жу у ку ва њу руч -
ка, та ко што ољу ште по вр ће,
по ста ве сто, опе ру су до ве. Уме -
ју да ра ши ре и ску пе веш, да
укљу че веш-ма ши ну, сво ју со -
бу сва ког да на на из ме нич но
уси са ва ју и на у че не су да све
за со бом мо ра ју да скло не. То -
ме сам на у чи ла и сво ју де цу.
Не же лим да се пре пу стим са -
жа ље њу због њи хо вих те шких
суд би на, јер им ти ме ни шта
до бро не чи ним. Ва жно ми је
да их ле по вас пи там и на у чим
све му што им мо же би ти од
ко ри сти у жи во ту – при ча ова
хра ни тељ ка.

Бо ли, али је ле по

За крај, за мо ли ли смо Ма ју да
упу ти не ку по ру ку или са вет
осо ба ма ко је раз ми шља ју да се
при ја ве за по сао хра ни те ља.

– Хра ни тељ ство вам је хлеб
са се дам ко ра. Мо ра те пре све -

га да во ли те де цу и да ужи ва -
те у ра ду с њи ма. При пре ми -
те се на ја ко мно го иза зо ва,
јер ће те мо ра ти да бу де те стро -
ги, а да при том не по вре ди те
осе ћа ња те де це и да де ли те
са ве те, да ре ша ва те ти неј џер -
ске про бле ме и да их учи те и
жи во ту и ле пом по на ша њу и
да им пру жи те сву љу бав овог
све та, а да опет бу де те све сни
чи ње ни це да ни кад, ни кад не -
ће те мо ћи да им на до ме сти те
њи хо ву би о ло шку по ро ди цу и
да ће они опет, јед ног да на,
оти ћи од вас. Мо ра те на у чи ти
да та да бу де те нај ја чи и да се,
ко ли ко год вас ср це бо ле ло,
ра ду је те њи хо вој сре ћи и чи -
ње ни ци да сте баш ви би ли
ода бра ни да улеп ша те је дан
део њи хо вог од ра ста ња –
поенти ра Ма ја.

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.

Спа со је и Срећ ко
Дом тра же два муж ја ка, од
ко јих је је дан чист пу лин
(цр ни пас), а спа се ни су од
нео д го вор ног вла сни ка у
око ли ни Пан че ва.

Има ју око пет го ди на и
вр ло су дру же љу би ви и жељ -
ни па жње. Не мо гу оста ти
код ху ма них љу ди ко ји су
им по мо гли, па им је нео п -
хо дан при вре ме ни или стал ни сме штај. Обез бе ђен је пре воз,
као и бес плат на ка стра ци ја. Кон такт-те ле фон: 069/16-47-707.

Ма ли ша ни с Ми се
Бе ло-цр ни му шкић и бра -
он ка ста жен ки ца тра же ста -
лан или бар при вре мен сме -
штај до удо мље ња. У пи та -
њу су штен ци ста ри три-
че ти ри ме се ца, ко ји још
има ју млеч не зу би ће. На -
ла зе се на но вој Ми си, у
Ба нат ској ули ци. Пре воз за
обе ку це и сте ри ли за ци ја за жен ки цу су обез бе ђе ни. Уми ља -
ти су и жи вах ни, као и сви њи хо ви вр шња ци, и не би тре ба ло
да од ра ста ју на ули ци. Кон такт-те ле фон: 063/19-26-518.

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.

Обострана срећа

Маја Лаушевић увек је с децом

Страну

припремила 

Драгана
Кожан

КЉУЧ ЈЕ У ДО БРОЈ

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ

Де вој чи це баш ужи ва ју

с по ро ди цом Ла у ше вић.

Ле тос су за јед но ишли у

ба њу Ждре ло и на Сре бр -

но је зе ро, на Бе лу сте ну и

на град ски ба зен, а са да

су че сто на по љу, ше та ју по

На род ној ба шти, од ла зе у

би о скоп или у по се те при -

ја те љи ма.

– Муж, син и ја ра ди мо,

ћер ка иде у че твр ти раз -

ред Гим на зи је, али смо ја -

ко до бро ор га ни зо ва ни и

од лич но функ ци о ни ше мо.

По сла има мно го: ку вам

уна пред ка ко би де ца мо -

гла да ру ча ју док сам на

по слу. Сва ког да на се опе -

ру по две-три ма ши не ве -

ша, а ту су он да и пе гла ње

и оста ли кућ ни по сло ви, те

школ ске оба ве зе. Но стиг -

не се све, уи гран смо тим,

па има мо вре ме на и за од -

мор и ужи ва ње – ка же Ма -

ја скром но.
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По сле два де сет
седам го ди на наш ас
вра тио тро феј „Ср би ја
ре ли ја” у зе мљу

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли -
ста Ду шан Бор ко вић и ње гов
су во зач Игор Мар ко вић по бед -
ни ци су нај пре сти жни јег до -
ма ћег ау то мо бил ског так ми че -
ња, 52. „Ср би ја ре ли ја”, чи ме
се ти ту ла по сле тач но два де сет
се дам го ди на по но во вра ти ла
у ру ке до ма ћег так ми ча ра. Бор -
ко вић је у сво јој „шко ди фа би -
ји Р5 ЕВО” био нај бо љи у свих
че тр на ест бр зи на ца ко ји су во -
же ни на шест ло ка ци ја то ком
два да на так ми че ња.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
од чак 59 по са да из Ср би је, Бу -
гар ске, Ма ђар ске, Тур ске,
Швед ске, Хр ват ске и Ја па на,
Бор ко вић и Мар ко вић су су ве -
ре но вла да ли свим бр зин ским
ис пи ти ма и так ми че ње за вр -
ши ли са ско ро пет ми ну та пред -
но сти у од но су на дру го пла си -
ра ну по са ду.

Пр вог да на так ми ча ри су во -
зи ли бр зу тр ку мар шру том из -
над Вр њач ке Ба ње, пре ма Ми -
тро вом по љу, до Ко па о ни ка, па
су се пре ко Алек сан дров ца вра -
ћа ли у Вр њач ку Ба њу и та ко два
кру га, док су на Бе ра нов цу во -
же не две ноћ на тр ке, ко је су би -
ле по себ на атрак ци ја за пу блику.

Во за чи су истим тем пом на -
ста ви ли и дру гог да на, ка да су
би ли нај бо љи на ста за ма Гоч,
Бо ту рић и Ста ни шин ци.

– Пре сре ћан сам због овог
три јум фа. По сле де сет го ди на
сам се вра тио сво јој оми ље ној
ди сци пли ни. Имао сам ма лу
бо ја зан на по чет ку так ми че ња,
с об зи ром на то да сам се тек
упо зна вао са ау то мо би лом. Ни -
сам знао ко ли ко ћу се бр зо
адап ти ра ти, ме ђу тим већ од
пр вог кило ме тра осе тио сам да
ја ко до бро вла дам ау то мо би -

лом и да мо гу да дик ти рам ри -
там ре ли ја. Не из мер но сам за -
хва лан фа но ви ма и мо јим ду -
го го ди шњим спон зо ри ма, ко ји
су ми пру жили ве ли ку по др -
шку, као и свом НИС –Пе трол
реј синг ти му, „Шко ди Ср би ја”
и гра ду Вр њачка Ба ња – ре као
је по сле тр ке Борко вић.

По след њи по бед ник из Ср -
би је на нај ва жни јем до ма ћем
так ми че њу, ко је је та да но си ло
зва ни чан на зив „ЈУ ре ли”, био
је Ви ћен ти је Са вић, са да већ
да ле ке 1992. го ди не.

– По себ но сам по но сан на
чи ње ни цу да сам вра тио ти ту -
лу ку ћи. Ово је би ла мо ја огром -
на же ља од са мог по чет ка, али
ни сам био си гу ран да ћу у то -
ме и ус пе ти, па је уто ли ко мо ја
сре ћа да нас ве ћа – до дао је наш
су гра ђа нин.

„Ср би ја ре ли” ор га ни зо ва ли
су Ау то-мо то са вез Ср би је
(АМСС), Спорт ски ау то и
картинг са вез Ср би је (САКСС)
и град Вр њач ка Ба ња, уз по -
дршку Ми ни стар ства омла ди -
не и спо р та Ре пу бли ке Срби је.

Атле ти ча ри Ди на ма уче ство -
ва ли су про шлог ви кен да на
чак че ти ри так ми че ња.

У Но вом Са ду је одр жа но
екип но Пр вен ство Ср би је за
ју ни о ре. Му шка еки па Ди на -
ма за у зе ла је ше сто ме сто, а
де вој ке су би ле осме.

Та ко ђе у су бо ту, 28. сеп тем -
бра, у Шап цу је одр жан „Го -
спо јин ски ми тинг” за мла ђе
ка те го ри је, на ко ме је Ње гош
Кне же вић по бе дио у тр ци на
60 м, док је у ско ку удаљ осво -
јио сре бр ну ме да љу.

Мла ђи пи о ни ри Ди на ма у
не де љу су уче ство ва ли на
екип ном Пр вен ству Ср би је у
Но вом Са ду. Нај у спе шни ја је

би ла Та ма ра Бла ну ша, јер је
ис тр ча ла лич ни ре корд у тр -
ци на 60 ме та ра с пре по на -
ма.

На „Атин ским игра ма” у
Вр шцу Ди на мо је осво јио осам
ме да ља.

Ан ђе ла Бро шћанц је би ла
пр ва на 60, а дру га на 300 м.
Ксе ни ја Мр ке ла и Ми ља на
То до ро вић по бе ди ле су у
трка ма на 60 и 200 ме та ра, а
Мар ко Ру ла је три јум фо вао
у тр ци на 60 м. Стра хи ња
Стев шић је убе дљи во победио
у тр ци пи о ни ра на 800 м.

Еки пе су пред во ди ли тре -
не ри Љуп чо Цвет ко ски и Сло -
бо дан Ма рин ков.

СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ДВА ДА НА – ЧЕ ТИ РИ ТАК МИ ЧЕ ЊА

Сле де ћем ви кен ду по себ но
се ра ду ју они љу би те љи спо -
р та ко ји ма је игра под обру -
че ви ма нај бли жа ср цу. По -
сле ду ге лет ње па у зе у су бо -
ту, 5. ок то бра, по чи ње но ва
се зо на у Ко шар ка шкој ли ги
Ср би је, а све очи љу би те ља
„кра љи це ига ра” у на шем гра -
ду и овог пу та би ће упр те у
КК Та миш.

Је дан од нај по пу лар ни јих
и нај ор га ни зо ва ни јих спорт -
ских ко лек ти ва из Пан че ва у
но ву тр ку за бо до ве кре ће са
из ме ње ним и под мла ђе ним
ти мом у од но су на про шлу
се зо ну, ка да је из бо рен и пла -
сман у Су пе р ли гу.

У Та миш је до шло де вет
но вих игра ча, па ће сва ка ко
би ти по треб но не ко вре ме да
се мом ци упо зна ју и још бо -
ље уи гра ју.

– За до во љан сам ка ко је
про те као при прем ни пе ри -
од. Ком пле ти ра ли смо еки -
пу, али нас је за де сио је дан
ве ли ки пех. На и ме, Алек сан -
дар Тор њан ски, је дан од стар -
те ра, по вре дио је ра ме и мо -
ра ће на опе ра ци ју, па је се -
зо на за ње га за вр ше на и пре
не го што је по че ла. Шта је
ту је, мо ра мо да ље. Има ће -
мо мла ду и не ис ку сну екипу,

али си гу ран сам да ће мом -
ци све то на док на ди ти за ла -
га њем и по зи тив ном енер ги -
јом. Од и гра ли смо шест при -
прем них утак ми ца, че ти ри
смо до би ли, две смо из гу би -
ли. Пре тр пе ли смо по раз од
Ди на ми ка и од Вр шца, по -
сле про ду же та ка. У пр вом
ко лу нам пред сто ји го сто ва -
ње у Ужи цу. Сло бо да је у
пред но сти јер је са чу ва ла цео
тим ко ји је играо и у Су пер -
ли ги, али ми на ово те шко
го сто ва ње сва ка ко не иде мо
с бе лом за ста вом. Же ли мо
да се над и гра ва мо и да из -
бо ри мо по во љан ре зул тат на
по чет ку шам пи о на та – ре -
као је у на ја ви но ве се зо не
шеф струч ног шта ба Та ми -
ша Бо јан Јо ви чић.

Не тре ба сум ња ти да ће
мла ди стра тег еки пе из на -

ше га гра да и ове се зо не „на -
ште ло ва ти” еки пу ко ја ће
има ти шта да ка же и по ка -
же ко шар ка шкој Ср би ји. Да -
кле, Та миш у но ву тр ку за
бо до ве кре ће из Ужи ца, а
љу би те љи ко шар ке у на шем
гра ду сво је ми ље ни ке мо ћи
ће да ви де на де лу у дру гом
ко лу, ка да у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту го сту је
Колубара.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ КРЕ ЋЕ ИЗ УЖИ ЦА
УСПЕХ ДУ ША НА БОР КО ВИ ЋА НА „СР БИ ЈА РЕ ЛИ ЈУ”

ТИ ТУ ЛА ОСТА ЛА КОД КУ ЋЕ

Пр вен ство Вој во ди не у ка ра теу
за ка де те и ју ни о ре одр жа но је
про шлог ви кен да у Но вом Бе -
че ју. Бор ци из на шег гра да још
јед ном су по твр ди ли да се у
Пан че ву ра ди до бар ка ра те...

Так ми ча ри Ди на ма осво ји -
ли су три вред на тро фе ја. Сре -
бром се оки тио ју ни ор Ни ко ла
Ива но вић у ка те го ри ји до 76
кг, а брон зе су за слу жи ли и ју -
ни о ри Алек сан дар Зде шић у
ка та ма и Дар ко Спа сков ски у

ка те го ри ји до 61 кг. Од лич но
су се бо ри ли и Сте фан Стој ко -
вић, Алек сан дра Сто ил ков ски,
Је ле на Ми лен ти је вић и Ан ђе -
ли ја Си мин.

Већ на ред ног ви кен да пе то -
ро нај бо љих ју ни о ра и мла ђих
се ни о ра Ди на ма пу ту је у Ри је -
ку на тра ди ци о нал ни тур нир,
на ко ме ће као ре пре зен та тив -
ци Ср би је има ти ва жну про ве -
ру у окви ру при пре ма за Свет -
ско пр вен ство.

Сјај не ре зул та те у Но вом Бе -
че ју оства ри ли су и чла но ви
Ка ра те клу ба Мла дост. Жен -
ски ју ни ор ски тим по стао је
пр вак Вој во ди не, а бо је Мла -
до сти бра ни ле су Ан ђе ли на и
Ана ста си ја Ја ре дић и Јо ва на
Но ва ков.

У по је ди нач ним над ме та њи -
ма ју ни ор ки, у ка те го ри ји пре -
ко 59 кг, Ан ђе ли на Ја ре дић се
оки ти ла сре бром, а Јо ва на Но -
ва ков брон зом. Ка дет ска жен -

ска еки па Мла до сти у бор ба ма
осво ји ла је дру го ме сто. За еки -
пу су на сту пи ле: Ми ља на То -
до ро вић, Ла ра Пе че ни ца, Ми -
ља на Ро ма нов и Са шка Те сла.
На Пр вен ство Ср би је пла си ра -
ли су се и ка де ти Ми ља на То -
до ро вић и Ми ха и ло Пан те лић.
Иа ко су оста ле без тро фе ја, за -
па же не су би ле и Је ле на Ки -
џин и Ни на Ара ђа нин.

Так ми ча ре је пред во дио тре -
нер Ми љан Жи ва ље вић.

ПО КРА ЈИН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

ЗА ЛЕТ ИЗ НО ВОГ БЕ ЧЕ ЈА

Ру ко ме та ши це ЖРК Пан че ва
у дру гом ко лу Су пер Б ли ге го -
сто ва ле су у Кра гу јев цу, где су
од Рад нич ког из гу би ле са 26:17.

Де вој ке из до ма ћег са ста ва
пре тен ду ју на врх та бе ле, а

имају ам би ци ју и да се пла си -
ра ју у Су пер ли гу, па су и пре
по чет ка ове утак ми це ва жи ле
за ап со лут ног фа во ри та. Пан -
чев ке су го лом ка пи те на Не ве -
не Џе лај ли је ус пе ле да по ве ду

у пр вом ми ну ту, али су по том
Кра гу јев чан ке пре у зе ле кон -
тро лу над утак ми цом и за слу -
же но осво ји ле два бо да.

– Рад нич ки је ап со лут ни
фаво рит ли ге и за и ста ни смо

ус пе ли да се су прот ста ви мо. У
дру гом по лу вре ме ну сам шан -
су ука зао свим де вој ка ма, па су
игра ле и ру ко ме та ши це од ше -
сна ест го ди на, ко је су ус пе ле да
сма ње раз ли ку и по ка жу да има -
мо ле пу бу дућ ност. По себ но су
се ис та кле Ти ја на Си мић и Аме -
ли ја Уско ко вић. Да кле, из гу би -
ли смо бо до ве, али смо до би ли
де цу на ко ју мо же мо да ра чу -
на мо – ис та као је тре нер Пан -
чев ки Мар ко Кр стић.

Го ло ве за еки пу из на шег гра -
да по сти гле су: Ти ја на Си мић
(пет), Аме ли ја Уско ко вић (че -
ти ри), Не ве на Џе лај ли ја (два),
Те о до ра Ста но је вић (је дан), Та -
ма ра Пет ко вић (че ти ри) и Ма -
ри ја Ми трић (је дан). По ред
њих, игра ле су и: Ми ли ца Илић,
Зо ра на Мар ко вић, Ана ста зи ја
Јам бру шић, Ти ја на Ри стић,
Иво на Пе шић, Алек сан дра Ва -
сић и Ма ри ја Ра ки џић.

На ред ног ви кен да Пан чев -
ке не ће има ти пр вен стве на
иску ше ња.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ИЗ ГУ БИ ЛЕ БО ДО ВЕ, ДО БИ ЛЕ ИГРА ЧИ ЦЕ

ДАР КУ ЈО ВИ ЧИ ЋУ НО ВИ МАН ДАТ

На сед ни ци Скуп шти -

не Удру же ња клу бо ва

Ко шар ка шке ли ге Ср -

би је, ко ја је одр жа на

у по не де љак, 30. сеп -

тем бра, до не та је од -

лу ка да се до сада-

шњем пред сед ни ку

Дар ку Јо ви чи ћу ман -

дат про ду жи на још

две го ди не.

Наш су гра ђа нин,

пр ви чо век КК-а Та миш, на ме сту пред сед ни ка Удру же -

ња клу бо ва КЛС-а на ла зи се не пре кид но од 2012. го ди -

не, ка да је пр ви пут иза бран на ту функ ци ју.

Ко шар ка шки љу ди у Ср би ји уме ју да пре по зна ју до бар

рад...
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

С. Митровица: СРЕМ–ДОЛОВО

мушкарци

Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Елемир: НАФТАГАС–ЈАБУКА

мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ХЕРЦЕГОВАЦ

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – ДИНАМО 1945

Кула: ХАЈДУК 1912 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Н. Козарци: СЛОБОДА–МЛАДОСТ

Старчево: БОРАЦ–КРАЈИНА

недеља, 15.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Падина: ДОЛИНА–СТРЕЛА

Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г)

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Панчево: МУНДИЈАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927

Сефкерин: ТЕМПО–ЈЕДИНСТВО

Уздин: УНИРЕА – ВОЈЛОВИЦА 2018

Глогоњ: ГЛОГОЊ–ВОЈВОДИНА

све утакмице у недељу, од 15.30

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР

све утакмице у недељу, од 15.30

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК 28:22

Панчево: ДИНАМО–КИКИНДА 37:26

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Крагујевац: РАДНИЧКИ – ЖРК ПАНЧЕВО 26:17

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР 28:28

мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН 40:24

Сомбор: СОМБОР–ДОЛОВО 31:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Јабука: ЈАБУКА–РУМА 10:36

мушкарци

Пригревица: ПИК ПРИГРЕВИЦА – ОРК ПАНЧЕВО 40:20

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – БЕЧЕЈ 1918 3:2

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУНАВ 3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Кикинда: КИКИНДА 1909 – БОРАЦ 4:1

Омољица: МЛАДОСТ–БАНАТ 0:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА 3:0

Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ 0:2

Војловица: ВОЈЛОВИЦА 2018 – СЛАВИЈА 5:2

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ 4:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК 1:3

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ВИ КЕНД ОБЕЛЕЖЕН ПО БЕ ДАМА
Же ле зни чар „ве зао”
и сед ми три јумф

Ди на мо 1945
савладао Бе чеј це

Сед мо ко ло Срп ске ли ге гру па
„Вој во ди на”, ко је је од и гра но
про шлог ви кен да, до не ло је
мно го ра до сти љу би те љи ма нај -
ва жни је спо ред не ства ри на
све ту у на шем гра ду. Бо до ве су
осво ји ли и Же ле зни чар и Ди -
на мо 1945, па по кло ни ци фуд -
ба ла с још ви ше оп ти ми зма
иш че ку ју на ред на ис ку ше ња
сво јих ми ље ни ка.

Пан че вач ка „ди зел ка”, ли -
дер шам пи о на та, на ста ви ла је
по бед нич ки низ, па је „ве за ла”
и сед ми уза стоп ни три јумф.
Же ле зни чар је је ди ни тим у
ли ги с мак си мал ним учин ком,
а про шлог ви кен да је на СЦ-у
„Мла дост” оруж је мо рао да по -
ло жи и „фе ње раш” из Ста рих
Ба но ва ца: Же ле зни чар –Ду нав
3:0 (2:0).

Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви
са и гра чи из ме ча у меч де лу ју
уи гра ни је, бо ље и си гур ни је, па
го сти у не дељ ном окр ша ју ни -
су има ли ни нај ма њу шан су да
из бо ре по во љан ре зул тат. Се -
ри ју по го да ка отво рио је нај -
бо љи ак тер овог су сре та, Лу ка
Сто ја но вић, у 18. ми ну ту, ка да
је мај стор ски са вла дао гол ма -
на Ду на ва. Же ле зни чар је на -
ста вио да до ми ни ра, а над
истим игра чем је у фи ни шу
пр вог по лу вре ме на на пра вљен
и пре кр шај за је да на е сте рац.
Ка пи тен „ди зел ке” Да ни ло Ко -
ва че вић био је не по гре шив, па
се по сле ње го вог удар ца с бе ле
тач ке лоп та на шла иза ле ђа
гол ма на го сти ју.

До ма ћи тим је на ста вио да
игра у свом рит му и по сле од -
мо ра. Ре ђа ле су се при ли ке пред
го лом Ба нов ча на, а по сле јед -
ног пре ци зног цен тар шу та Мар -
ка Ба ша но ви ћа ка пи тен Ду на ва
Ја во рац за тре сао је соп стве ну
мре жу и по ста вио ко на чан ре -
зул тат: Же ле зни чар –Ду нав 3:0.

До ма ћи тим играо је у са -
ста ву: Кне же вић, Јан ку лов,
Плав шић, Ани чић, Ив ко вић,
Сто ја но вић, Ко ва че вић, Илић,
Јо ва но вић, Ба ша но вић и Ла за -
ре вић, а при ли ку су до би ли и
Ман дић, Бра јо вић и Ђо рић.

– Оства ри ли смо и сед му по -
бе ду у ни зу и осво ји ли но ва
три бо да, па мом ци ма мо гу са -
мо да че сти там. По себ но ме
ра ду је то што смо по бољ ша ли
ефи ка сност, а по ред три го ла
има ли смо и не ко ли ко из глед -
них при ли ка. По ла ко све долази

на сво је ме сто. Има мо још про -
сто ра за на пре дак и то је нај -
ва жни је. Не ће мо да се успа ва -
мо ни да се опу шта мо по сле
до бр ог ста р та. Ово је тек по че -
так пр вен ства и пра ва ис ку ше -
ња тек до ла зе. За то на ста вља -
мо да ра ди мо још ја че и да се
при пре ма мо за на ред не ри ва -
ле. Дра го ми је и што љу би те -
љи фуд ба ла у ве ли ком бро ју
пра те Же ле зни чар, јер то зна -
чи да ра ди мо до бру ствар. Пред -
сто ји нам го сто ва ње у Ку ли.
Хај дук је из у зе тан тим, с по је -
дин ци ма ко ји мо гу да игра ју и
у ви шем ран гу. Ми гле да мо се -
бе, по ку ша ће мо да да мо свој
мак си мум и да се из Ку ле вра -
ти мо с по вољ ним ре зул та том
– ре као је тре нер Же ле зни ча -
ра Ду шан Је врић.

Сво је на ви ја че об ра до ва ли су
и фуд ба ле ри Ди на ма 1945, који

су ус пе ли да са вла да ју Бе чеј
1918 с 3:2. Мом ци ко је пред -
во ди тре нер Жар ко То до ро вић
та ко су оства ри ли и дру гу по -
бе ду у шам пи о на ту и осво ји ли
три бо да, ко ји су их ма ло уда -
љи ли са за че ља та бе ле.

До ма ћи тим је сјај но за по -
чео меч. Го сти из Бе че ја ни су
зна ли ода кле им пре ти нај ве -
ћа опа сност, а већ у 20. ми ну -
ту Ар на у то вић је по сти гао свој
пр ви гол и та ко до вео Ди на мо
1945 у вођ ство. Са мо осам ми -
ну та ка сни је мре жу го сти ју по -
го дио је и Сто ја нов ски, па је
та да око 250 гле да ла ца на
Град ском ста ди о ну по ми сли -
ло да ће го сти пре тр пе ти
катастро фу.

Ипак, у дру гом по лу вре ме ну
фуд ба ле ри Бе че ја су за и гра ли
мно го бо ље и ан га жо ва ни је. У
51. ми ну ту, го лом из сло бод -
ног уда р ца, сма њи ли су на 2:1,
а већ у 64. ми ну ту на се ма фо -
ру је ста јао ре зул тат 2:2. На
сре ћу на ви ја ча „бр зог во за”, у
са мом фи ни шу су сре та Ар на у -
то вић је по сти гао по бе до но сни
по го дак за свој тим.

– До бро смо се при пре ми ли
за овај ду ел, јер смо зна ли вред -
но сти го сти ју из Бе че ја. У не -
ким ме че ви ма ове је се ни игра -
ли смо бо ље, а би ли смо по ра -
же ни, па мо гу ре ћи да нам се
са да све вра ти ло. Иа ко смо
има ли пред ност од 2:0, на по -
лу вре ме ну сам ре као мом ци -
ма да ни је го то во и да мо ра мо
би ти опре зни. Го сти су са два
го ла пот пу но про ме ни ли ток
игре, па смо мо ра ли по но во да
ју ри мо по бе ду. На кра ју је све
ис па ло до бро и с но ва три бо -
да при бли жи ли смо се еки па -
ма из гор њег де ла та бе ле. Овај
тим има ква ли тет и мо же да
пру жи мно го ви ше. Има још
до ста да се игра, ли га је из јед -
на че на по ква ли те ту, та ко да
ће тр ка за пр во ме сто, али и за
ис па да ње, би ти за ни мљи ва и
не из ве сна до по след њег ко ла.
Наш циљ је ја сан, же ли мо да
се пла си ра мо у гор њи део та -
бе ле – ре као је тре нер Ди на ма
1945 Жар ко То до ро вић.

Пан чев ци су овај меч од и -
гра ли у са ста ву: То мић, Нин -
ко вић, Да шић, Не ду чић, Ка ри -
шик, Сто ја нов ски, Ми ло је вић,
Ар на у то вић, Бо бар, Ста нић и
Чор да шић, а шан су су до би ли
и Сто ја нов, Ах чин и Пе тро вић.

„Бр зи воз” на ред ног ви кен да
пу ту је у Пер лез, где ће се са -
ста ти с Вој во ди ном 1928. Нави -
ја чи се на да ју ле пим ве стима...

У су бо ту, 28. сеп тем бра, атле -
ти ча ри пан че вач ке Па но ни је
уче ство ва ли су на тра ди ци о -
нал ном „Го спо јин ском ми тин -
гу” у Шап цу, где су се над ме -
та ли са око 300 так ми ча ра из
два де сет срп ских клу бо ва.

Ни на Штр каљ је по но во за -
бли ста ла у сприн тер ским ди -
сци пли на ма, па је осво ји ла две
злат не ме да ље: у тр ка ма на 60
и 200 м. Њен брат Зан ди та ко -
ђе је на ста вио се ри ју успе ха,
па је у над ме та њу мла ђих пи о -
ни ра за ра дио брон за ну ме да -
љу. Бо је Па но ни је бра ни ле су
и Иси до ра Па вло вић и Лај чи
Штр каљ.

Већ у не де љу, 29. сеп тем бра,
на ре ду је би ло но во ис ку ше ње
– тра ди ци о нал не „Атин ске
игре” у Вр шцу ко је је ор га ни -
зу је та мо шњи АК Ати на. Па -
но ни ју је пред ста вља ло де сет
атле ти ча ра, ко ји су осво ји ли
де вет тро фе ја.

У тр ци де ча ка ро ђе них 2010.
и 2011. го ди не Пе тар Се ку ло -
вић је осво јио брон зу на 60 м,
док је у тр ци на 200 м био че -
твр ти. Са ра Да мја но вић је за -
ра ди ла сре бро на 200 м, а
злато јој је из ма кло у тр ци на

60 м, јер се при ула ску у циљ
спо та кла и па ла. У гру пи мла -
ђих пи о ни ра Зан ди Штр каљ
је осво јио брон за не ме да ље у
тр ка ма на 60 и 300 м, док је
Иси до ра Па вло вић на 60 м
дру га сти гла на циљ. У ка те -
го ри ји ста ри јих пи о нир ки Је -
ле на Гру ји чић је осво ји ла сре -
бро на 60 м и брон зу на 300
м. Ана Дра го је вић је у тр ци
на 60 м би ла тре ћа, а три -
јумфо ва ла је у над ме та њу на
300 м.

Стране припремио
Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„ДРУ ЖИ НА” 
ШАМ ПИОН СРБИЈЕ
У Вр ба су је про шлог ви кен да
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
га ђа њу из пи што ља ве ли ког ка -
ли бра по Ц-про гра му, на ко ме
су уче ство ва ла и че ти ри се ни -
о ра Стре љач ке дру жи не „Пан -
че во 1813”.

Еки па из на шег гра да је де -
се ти пут за ре дом убе дљи во три -
јум фо ва ла и осво ји ла пе хар на -
ме њен шам пи о ну Ср би је, иа ко
је би ла осла бље на јер ни је на -
сту пио Јо ви ца Бу ба ло.

Са ша Пе тро вић је по бе дио с
349 кру го ва и по но во до ка зао
да је нај тро феј ни ји стре лац у
овој ди сци пли ни. За еки пу су
на сту пи ли и Јо ван Па вли ца
(ше сти у по је ди нач ном над ме -
та њу), ко ји је упу цао 292 кру -
га, и Све ти слав По штић, са 283
кру га. Успе шно је де би то вао
Мар ко Ша по њић, ко ји је по го -
дио 241 круг.

ЛА ЗАР „ОСВО ЈИО”
СА РА ЈЕ ВО

У Са ра је ву је про шлог ви кен -
да одр жан ме ђу на род ни џу до-
тур нир ко ји су ор га ни зо ва ли
Џу до са вез Фе де ра ци је БиХ и
ЏК Бо сна, у са рад њи са Ам ба -
са дом Ја па на у Бо сни и Хер це -
го ви ни.

За Џу до клуб Пан че во на сту -
пио је ка дет Ла зар Ал би ја нић,
ко ји је осво јио пр во ме сто.

На тур ни ру је уче ство ва ло
ви ше од 600 так ми ча ра и так -
ми чар ки из 69 клу бо ва из зе -
ма ља ре ги о на, а Ла зар је по ди -
гао пе хар на ме њен нај у спе шни -
јем џу ди сти на так ми че њу.

ПЕ ВА ЈУ ЋИ И 
ИЗ БО СНЕ

На ве ли ком ме ђу на род ном тур -
ни ру у Са ра је ву уче ство ва ло је
и ше сна ест џу ди ста Ди на ма,
ко ји су оства ри ли од ли чан
успех и осво ји ли чак че тр на -
ест ме да ља.

Нај сјај ни ја од лич ја за слу жи -
ли су: Па вле Ра ди во је вић (две),
Не ма ња Ђу ри шић, Ни ко ла Ра -
да нов и Ни ко ла Мир ко вић. Сре -
бром су се оки ти ли Ми лош Бо -
жић и Ни ко ла Ми тић, а брон -
зе су за ра ди ли: Го луб и На та -
ли ја Стри гић, Ни ко ла Мир ко -
вић, Вла ди мир Бог да нов ски,
Урош Ћу ћа и Ог њен Ђу ри шић
(две).
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

АТЛЕ ТИ ЧА РИ ПА НО НИ ЈЕ НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА

МЕ ДА ЉЕ ИЗ ШАП ЦА И ВР ШЦА
На ма ке тар ском так ми че њу у
Кра ље ву чла но ви МК-а „Др Вла -
ди мир Алек сић” из на шег гра -
да осво ји ли су се дам на ест ме -
да ља у ра зним ка те го ри ја ма.

У гру пи ју ни о ра у ка те го ри ји
Ј-1 Ми хај ло Ву јо вић је осво јио
злат ну ме да љу с ма ке том „Mi-
rage 2000 D”. У ка те го ри ји Ј-2
Пе тар Цвет ко вић је осво јио сре -
бр но од лич је, а Ми хај ло Ву јо -
вић и Ду шан Ве ли ми ров по де -
ли ли су тре ће ме сто за ма ке те
ави о на „шко да Д-1”. Ми хај ло
Ву јо вић је осво јио зла то за ма -
ке ту „Зил-157”, а Пе тар Цвет -
ко вић брон зу за ма ке ту „HMMW”
у ка те го ри ји Ј-3. У гру пи ју ни о -
ра Ј-4 Пе тар Цвет ко вић је од -
нео нај сјај ни је од лич је за ма ке -
ту „Абрамс М1А1”, док је у ка -
те го ри ји Ј-5 Цвет ко вић три јум -
фо вао с ди о ра мом „По ли кар -
пов И-16”, а Ду шан Ве ли ми ров
је за „Фран цу ског гре на ди ра”
до био брон за ну ме да љу.

Де јан Цвет ко вић је осво јио
две злат не ме да ље у кон ку рен -
ци ји се ни о ра, у ка те го ри ја ма С-
-12 за мо дел „SAS Jeep” и С-14
ди о ра ма „Кав каз 1942”, а за ра -
дио је и брон зе у ка те го ри ја ма
С-8 „Krupp Protze 1/72” и С-15

ка те го ри ји фи гу ра. Алек сан дар
Сто ја но вић је осво јио злат ну ме -
да љу у ка те го ри ји С-40 за мо -
дел ави о на „Breguet-19”, сре бро
у ка те го ри ји С-18 за ма ке ту бро -
да „L’occident”, као и брон зу у
ка те го ри ји С-14 за ди о ра му.

По ред ових од лич ја, Пан чев -
ци су осво ји ли и два тро фе ја
Гра да Кра ље ва („Ста туа Ми лу -
тин”), ко је су до би ли Пе тар
Цвет ко вић за нај у спе шни јег ју -
ни о ра и Алек сан дар Сто ја но -
вић у спе ци јал ној ка те го ри ји
„Breguet Cup”.

Ма ке тар ски клуб „Др Вла -
ди мир Алек сић” по зи ва су гра -
ђа не да по се те Ше сти „Алек -
сић куп”, ко ји ће по во дом 110.
го ди шњи це од пр вог ле та Вла -
ди ми ра Алек си ћа би ти одр жан
19. ок то бра у На род ном му зе ју
у Пан че ву.

НАД МЕ ТА ЊЕ МА КЕ ТА РА

И КРА ЉЕ ВО У ЗНА КУ ПАН ЧЕ ВА ЦА
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Јована Марковић,
гимназијалка:

     – Вероватно ћу
викенд провести
одмарајући се, учећи 
и припремајући се 
за следећу школску
недељу. Прославићу
свој рођендан, такође.

Урош Полиманац,
гимназијалац:

    – Викендом учим, 
а у вечерњим сатима
излазим. Нађем
времена и да се
одморим од 
школских обавеза.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Боје
Далтонисти не препознају основне боје.

    Сарамагово „Слепило” је бело, а они што немају

функционално чуло вида виде мрак.

    И неки од оних што имају функционално чуло вида виде мрак.

    Ови други мраче. Бирајмо за друштво оне што зраче.

    Без обзира на њихове евентуалне хендикепе. Људи смо, 

    то је питање душе.

    Кад си ментално здрав, можеш да видиш слона на свом столу.

Зид
Често човек помисли да је дошао до краја.

    Да нема даље.

    У послу, љубави, пријатељству...

    Политици – оној свакодневној, али и оној која се тиче избора.

    Можда је и у праву да нема даље.

    Али нема – само на дотадашњи начин.

    Промена долази изнутра.

    И ово није поп-психологија, већ искуство, мајке ми.

Будућности
Има их много.

    Верзија онога што долази.

    Могућих будућности.

    Исходи не зависе од хороскопа.

    Ни од врачара и врачева.

    Већ од оних који те највише воле.

    И пре и за време и после примања те љубави – зависе 

    од тебе самог, творца сопствене судбине.

Анђела Ивковић,
гимназијалка:

     – Провешћу викенд
одмарајући се. 
Излазићу што више.

Малишани су заиста могли
да бирају…

Уто рак, 1. ок то бар. Дан ка да су Ха ла
спор то ва на Стре ли шту и те ре ни око ње
вр ве ли од деч је гра је и осме ха. Да, у на -
шем гра ду је, тре ћи пут уза стоп но, одржан
Са јам спо р та, ма ни фе ста ци ја ко ју су ор -
га ни зо ва ли Спорт ски са вез Пан че ва и
Са вез за пред школ ски спо рт на шег града.

Циљ Сај ма спо р та био је пре зен та ци -
ја 33 спорт ске ди сци пли не, и то пред -
школ ци ма и основ ци ма од пр вог до че -
твр тог раз ре да.

„Деч ја ра дост” је на овој ма ни фе ста -
ци ји уче ство ва ла са 700 ма ли ша на, а
по зи ву ор га ни за то ра ода зва ле су се и
основ не шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић”,
„Ми ро слав Ан тић”, „Иси до ра Се ку лић”,
„Ма ра Ман дић”, као и школ ске уста но -
ве из Гло го ња, Ја бу ке, Ива но ва, Омо -
љи це и Ба нат ског Бре стов ца.

На ши нај мла ђи су гра ђа ни има ли су
при ли ку да при су ству ју де мон стра ци ји

бо ри лач ких спор то ва, спор то ва с лоп -
том, стре ли чар ским и стре љач ким ве -
шти на ма, мо гли су да се опро ба ју на

ка јак-ка ну ер го ме три ма, да про ба ју ро -
ни лач ку опре му и да ужи ва ју у мно гим
дру гим спорт ским ди сци пли на ма...

Уче сни ке су по здра ви ли за ме ни ца ди -
рек то ра „Деч је ра до сти” Или ја на Ми -
шко вић, пред сед ник Спорт ског са ве за
Пан че ва Сло бо дан Би те вић и гра до на -
чел ник Са ша Па влов.

Са јам спо р та је шан са да се де ци при -
бли же све спорт ске ди сци пли не и да
сва ко де те ода бе ре спо рт ко јим же ли да
се ба ви. Пан че вач ки клин ци за и ста мо -
гу да би ра ју...

У окви ру ово го ди шње ма ни фе ста ци -
је ис так ну ти срп ски спорт ски струч њак
Бра ни слав Јо ва нов одр жао је пре да ва -
ње за ин те ре со ва ним тре не ри ма и про -
фе со ри ма фи зич ке кул ту ре.

Ор га ни за ци ја је би ла на мак си мал -
ном ни воу, а нај ве ћи „крив ци” за то су
Иван Кр го вић и Не над Ма рин. А. Ж.

ОДР ЖАН ТРЕ ЋИ СА ЈАМ СПО Р ТА

ДЕЧ ЈИ ОСМЕ СИ НАЈ ВЕ ЋА НА ГРА ДА

Из ван ре дан успех Ди на ма

Про шлог ви кен да Ча чак је био цен тар
Ср би је ка да је нај ста ри ји олим пиј ски
спо рт у пи та њу. У том гра ду је одр жа но
др жав но пр вен ство у рва њу сло бод ним
сти лом, на ко ме је, у два да на, на сту пи -
ло пре ко пет сто мла дих бо ра ца. У ве о -
ма ја кој кон ку рен ци ји из у зет не ре зул -
та те оства ри ли су и рва чи пан че вач ког
Ди на ма.

Су бо та, 28. сеп тем бар, би ла је ре зер -
ви са на за так ми ча ре у ка те го ри ја ма мла -
ђих пи о ни ра, ка де та и се ни о ра, а на ши
су гра ђа ни су осво ји ли че ти ри тро фе ја.

У кон ку рен ци ји мла ђих пи о ни ра шам -
пи о ни др жа ве по ста ли су Ог њен То до -
си је вић (ка те го ри ја до 50 кг) и Сте фан
То до си је вић (до 60 кг), док се Ми ли ца
Се ку ло вић (до 45 кг) оки ти ла сре бр ним
од лич јем. У над ме та њу ка дет ки ња нај -
сјај ни је од лич је за слу жи ла је Јо ва на

Вићен тић (до 49 кг), а тре ба на по ме ну -
ти да је у кон ку рен ци ји се ни о ра на сту -
пио Ми лош Се ку ло вић (ка те го ри ја до
86 кг), ко ји се пла си рао на сед мо ме сто.

Дру гог да на Пр вен ства Ср би је на сту -
пи ли су ста ри ји пи о ни ри и ју ни о ри, а
рва чи Ди на ма на ста ви ли су та мо где су
ста ли прет ход ног да на – да осва ја ју
трофеје.

Ог њен и Сте фан То до си је вић по ста -
ли су шам пи о ни др жа ве и у гру пи ста -
ри јих пи о ни ра, Ми ли ца Се ку ло вић је
осво ји ла сре бр но од лич је, а Та ма ра Ми -
јал ков се овог пу та оки ти ла брон зом.
Јо ва на Ра ди во је вић се пла си ра ла на пе -
то ме сто.

Ми лош Се ку ло вић се над ме тао у кон -
ку рен ци ји ју ни о ра у ка те го ри ји до 86
кг и осво јио ти ту лу ви це шам пи о на.

– Искре но, ни сам оче ки вао ова кав
ре зул тат, јер ми смо клуб ко ји се пре

све га ба ви грч ко-рим ским сти лом, док
де вој ке ра де сло бод ним сти лом. Тек
пре две и по го ди не смо по кре ну ли
клуб и по све ти ли се ра ду с де цом, а
ово су ре зул та ти. Се дам так ми ча ра је
на сту пи ло у ова два да на, а осво ји ли
смо де вет ме да ља. Уз ма ло спорт ске
сре ће, тро фе ја је мо гло да бу де и више.
По себ но сам по но сан на чи ње ни цу да
смо има ли так ми ча ре у свим уз ра сним
ка те го ри ја ма – ре као је тре нер рва ча
Ди на ма Ми ли во је То до си је вић.

Зна чај овом так ми че њу дао је и олим -
пиј ски шам пи он Да вор Ште фа нек, а сви
љу би те љи овог спор та у на шем гра ду
на да ју се да ће не ко од ових мо ма ка и
де во ја ка би ти Да во ров на след ник. Сви
осва ја чи ме да ља у кон ку рен ци ји ста ри -
јих пи о ни ра ушли су у ужи из бор за са -
став ре пре зен та ци је Ср би је.

А. Ж.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У РВА ЊУ

ШАМ ПИ О НИ СТА СА ВА ЈУ КРАЈ ТА МИ ША

ТРО ФЕЈ СО КО ЛА

Та ко ђе про шлог ви кен да у Сом бо ру

је одр жан ме ђу на род ни рвач ки тур -

нир под на зи вом „Тро феј Со ко ла”,

на ко ме је РК Ди на мо пред ста вља -

ло шест бо ра ца у пи о нир ској кон ку -

рен ци ји.

Но вак Па вло вић се оки тио нај сјај -

ни јим од лич јем, а брон за не ме да ље

су осво ји ли Ла зар Па вло вић, Алек -

са Јо вић и Ми хај ло Вуј но вић. Бо је

ти ма из на шег гра да бра ни ли су и

Ма те ја Че не јац и Вељ ко Вуј но вић.

Еки пу су пред во ди ли тре не ри Ву -

јо Ша јић и Алек са То до ро вић.


