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РЕДРЕД

Овлашћење да кажњавају добили и комунални милицајци и туристички, 
еколошки и тржишни инспектори. Ко не плати, иде у затвор
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

Радно време
од 8 до 16 сати

НАШИ СУГРАЂАНИ БИЦИКЛИСТИ

До среће на два точка
стр. 11

ДА ЛИ ЋЕМО ЗАИСТА ПЛАЋАТИ ПОРЕЗ НА ШУПЕ

НОВЕ ПОРЕЗЕ НИЈЕ МОГУЋЕ ИЗБЕЋИ,
АЛИ НИСУ ВИСОКИ КАО ШТО СЕ ПРИЧА

С МАСКАМА ВИШЕ НЕМА ШАЛЕ,
КАЗНЕ ЋЕ МОРАТИ ДА СЕ ПЛАЋАЈУ
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Успешна лицитација
обрадиве земље
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Како се против заразе
боре земље у Европи

» страна 7



потреб но је мно го ви ше нов ца за ову
област”. Ука зао је на про блем из ли -
ва ња и пра жње ња сеп тич ких ја ма,
што за га ђу је под зем не и по вр шин ске
во де, и тра жио да се ус по ста ви ка на -
ли за ци о ни си стем. Мр ђен сма тра да
су пи ја це не у слов не и пред ло жио је
да се из гра ди мо де ран пи јач ни пла -
то, по пут оног у Зе му ну. Та ко ђе, ње -
го во ми шље ње је да Са вез за спо рт не
мо же да функ ци о ни ше због мањ ка
сред ста ва и да је за по ста вљен школ -
ски спо рт.

Гра до на чел ник му је ре пли ци рао
да су де ца при о ри тет ове вла сти и да
је но вац за школ ски спо рт обез бе ђен.
Уз то, Сте ва но вић је ка зао да је др жа -
ва ушла у ве ли ки про је кат из град ње
при мар них и се кун дар них ко лек то ра
фе кал не ка на ли за ци је и по стро је ња
за трет ман от пад них во да. До дао је
да је Пан че во као озби љан град ушло
у овај по сао и да ће сва на се ље на ме -
ста ући у си стем.

Уки да ње пут них тро шко ва

Јо јић је, по том, пр ви пут иза шао
пред ко ле ги ни це и ко ле ге и го во рио
о фи нан сиј ској (не)ди сци пли ни ло -
кал не са мо у пра ве, уз опа ску да би „у
ло кал ној скуп шти ни тре ба ло да се
при ча о кон крет ним ци фра ма ка да је
те ма бу џет”. Ре као је да ра ди ка ли по -
др жа ва ју рад и на по ре за по сле них у
Оп штој бол ни ци, али и да тре ба из -
но си ти тач не по дат ке ка да се ра ди о
бро ју сеп тич ких ја ма у гра ду и се ли -
ма. Пред ло жио је да се уки не пла ћа -
ње пи ја ча ри не све док се не ре кон -
стру и ше Зе ле на пи ја ца, јер „ни ко не
мо же да оспо ри чи ње ни цу да кар то -
ни и нај ло ни са да по кри ва ју те зге на
пи ја ци”. Пи тао је гра до на чел ни ка да
ли је тач но да су тро шко ви пу то ва ња
град ских чел ни ка по ве ћа ни, као и
из но си ко ји се во де као „спе ци ја ли -
зо ва не услу ге”.

Сте ва но вић је по хва лио од го во ран
рад прет ход ног гра до на чел ни ка Па -
вло ва и ње го вог ти ма по себ но за то
што је „це ла ова го ди на би ла не пред -
ви ди ва и још увек је”. Ка зао је да пут -
них тро шко ва не ће би ти због си ту а -
ци је у ко јој смо, а да су и спе ци ја ли -
зо ва не услу ге по про гра ми ма сма њи -
ва не, а не по ве ћа ва не. За кљу чио је да
ће до кра ја го ди не би ти још ре ду ко -
ва ња рас хо да по што су при хо ди Гра -
да ма њи од пла ни ра ног. Под ву као је
да се овим, че твр тим ре ба лан сом бу -
џе та ста би ли зу је ко му нал ни сек тор.

По што је Јо јић из го во рио да је „ко -
руп ци ја го ра од ко ро не”, Сте ва но вић
је ре пли ци рао да је то тач но и да су
рат про тив ма фи је и ко руп ци је осно -
ва по ли ти ке СНС-а. Во ђа ра ди ка ла је
тра жио „по себ ну сед ни цу Скуп шти не
гра да ко ја ће се ба ви ти ма фи ја ши ма
и ре ке та ши ма у Пан че ву”, а Сте ва но -
вић му је од го во рио да је си гу ран да
ће сви ко ји тре ба да бу ду у за тво ру
та мо и би ти, те да ће град ска власт
обез бе ди ти то да бу џет бу де у функ -
ци ји гра ђа на, а не ма фи је.

Ре ба ланс је, за тим, усво јен.

„Апо те ка” у по ступ ку ли кви да ци је

Ве ћи на је при хва ти ла пред ло ге од лу -
ка о из ме на ма и до пу на ма од лу ка о
оп штин ским пу те ви ма и ули ца ма, о
рад ном вре ме ну уго сти тељ ских, тр -
го вин ских и за нат ских обје ка та и о
про сеч ним це на ма ква драт ног ме тра
град ских не по крет но сти по зо на ма.

За кљу чен је спо ра зум о ре гу ли са -
њу ме ђу соб них од но са из ме ђу „Фе -
никс фар ме” из Бе о гра да и Гра да
Пан че ва, а но ва по ле ми ка отво ре на
је ка да је на ред до шао пред лог од лу -
ке ко ји је у ве зи са овим, а ти че се
уки да ња „Апо те ке Пан че во” и по кре -
та ња по ступ ка ли кви да ци је. На и ме,
пре су ду о ду го ва њу „Апо те ке” „Фе -
никс фар ми” до нео је При вред ни суд

у Пан че ву апри ла 2019, а утвр ђе на је
со ли дар на од го вор ност Пан че ва.
Град ће мо ра ти да ис пла ти, с ка ма -
том од око 185 ми ли о на, 514 ми ли о -
на ди на ра бе о град ској фир ми у 28
ме сеч них ра та, с тим да, уко ли ко се
ра те бу ду ре дов но пла ћа ле, „Фе никс
фар ма” не ће по тра жи ва ти ка ма ту –
то зна чи да ће Пан че во, ако бу де ис -
пу ња ва ло сво је оба ве зе из спо ра зу ма,
има ти „цех” не што ма њи од 329 ми -
ли о на ди на ра.

Пе тар Јо јић је за го вор ни цом ка зао
да би о „Апо те ци” тре ба ло да се под -
не се де та љан из ве штај, а по себ но о
то ме за што се она уки да и ко ли ки су
јој гу би ци би ли; пи тао је и ко ли ко је
су бје ка та ту жи ло Град и за ко је из но -
се. До дао је:

– По ста вио сам пре из ве сног вре -
ме на по сла нич ко пи та ње на ту те му,
али ни сам до био од го вор. Мо ра мо да
зна мо узро ке про па да ња „Апо те ке” и
да ли се про тив не ког од го вор ног ли -
ца во дио суд ски по сту пак и да ли је
про це су и ран онај ко ји је про у зро ко -
вао гу бит ке. Пре ма мо јим са зна њи -
ма, ор га ни го ње ња то ни су учи ни ли.
Гу би ци су на ста ли пре ове вла сти,
али су и кон ти ну и ра но ра сли. Мо лио
бих да нам град ски јав ни пра во бра -
ни лац под не се из ве штај, јер се ов де
не ра ди о бе зна чај ном из но су, тре ба -
ло би да зна мо ви си ну ште те.

Гра до на чел ник Сте ва но вић је ис -
та као да је про блем „Апо те ке” та кав
да се Град с њим су сре ће ду же од
деце ни је.

– Про блем ни је ма ли, али смо ми
као озбиљ на град ска власт до не ли
од лу ку да да нас уђе мо у по сту пак ли -
кви да ци је „Апо те ке” упра во да би смо
ко нач но под ву кли цр ту, ста ли свим
при ча ма на крај и ви де ли шта смо
ду жни. Де фи ни тив но се ба ра та ве ли -
ким ци фра ма, ор га ни ма го ње ња... Не
бих да се ба вим не про ве ре ним при -
ча ма, по лу и сти на ма и по лу ин фор ма -
ци ја ма, а ова од лу ка ће по мо ћи да
утвр ди мо чи ње нич но ста ње. Град
има за кон ску оба ве зу да из ми ри сва
ду го ва ња, „Фе никс фар ма” је нај ве ћи
по ве ри лац „Апо те ке”, а кроз успе шне
пре го во ре ус пе ли смо да се из бо ри мо
да се ско ро две ста ми ли о на ду га от -
пи ше. Ве ли ку по моћ око ре ша ва ња
овог про бле ма има мо од Ре пу бли ке:
Град је гу био спо ро ве, па је Вла да ре -
а го ва ла и пре ба ци ла нам 80 ми ли о на
ди на ра за на ми ри ва ње де ла ду го ва.
Све ово је ису ви ше ком плек сно да
би смо ов де на јед ној сед ни ци све ре -
ша ва ли – ре као је гра до на чел ник.

Јо јић је уз вра тио да ни је хтео да ли -
ци ти ра, да је ја сно да је бли зу исти не и
да је до бро што је гра до на чел ник из -
нео не ке по дат ке, јер ће Град мо ра ти
да пла ти ис по ру че не ле ко ве по што је
пра во су ђе на пра ви ло ве ли ки про пуст.
Сте ва но вић је по том по но вио да је
Пан че во сво јим чи ње њем ус пе ло да

от пи ше део ду га, да ће се у по ступ ку
ли кви да ци је утвр ди ти чи ње нич но ста -
ње, те да су ис тра ге у то ку и да не ће да
вр ши при ти сак на пра во суд не ор га не.

Шта ће би ти с „Бе о во зом”?

До кра ја сед ни це „бр зин ски” су усво -
је ни из ве шта ји о ра ду, као и пла но ви
ра да Цр ве ног кр ста и ЦЗСР-а „Со ли -
дар ност”, те из ме не про гра ма по сло -
ва ња ЈКП-а „Хи ги је на”, ЈКП-а „Зе ле -
ни ло”, ЈКП-а „Мла дост”, ЈП-а „Ур ба -
ни зам”, ЈП-а ГСА... Са мо је на Јо ји -
ће ву мол бу да власт об ја сни на шта

се од но се из ме не код „Зе ле ни ла” (чи -
ји је рад по хва лио) Сте ва но вић об ја -
снио да су у пе ри о ду ван ред ног ста ња
и од мах по сле ње га при хо ди јав них
ко му нал них пред у зе ћа би ли ма њи,
ни је би ло ни на пла ћи ва ња пи ја ча ри -
на, а ни при хо да од за ку па по слов ног
про сто ра, па је Град из дво јио но вац
за пла те за по сле них ко ји вред но ра де
на то ме да нам град бу де леп.

Би ло је раз ме не ми шље ња и у ве зи
с рас по де лом до би ти ЈКП-а „Гре ја -
ње”, а за по чео ју је, по га ђа те, Јо јић.
Сти че се ути сак да се пред став ни ци
вла сти и он ни су нај бо ље раз у ме ли
на ту те му. Про шли су, за тим, пред -
ло зи ре ше ња о из бо ру пред сед ни ка,
за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ва се -
дам скуп штин ских са ве та, ко ји ра де
во лон тер ски. Име но ва ни су и но ви
чла но ви школ ских од бо ра у се дам
сред њих и основ них шко ла на те ри -
то ри ји гра да.

Јо јић је тра жио, пре ко од бор нич -
ког пи та ња, да се одр жи те мат ска
сед ни ца у ве зи с по нов ним ус по ста -
вља њем ли ни је „Бе о во за” од глав ног
гра да до Пан че ва и на зад.

С. Трај ко вић

Рас хо дов на стра на 
бу џе та ума ње на за 
122,5 милиона ди на ра

Ра ди ка ли кри ти ко ва ли и
пи та ли, гра до на чел ник
репли ци рао

Че твр та сед ни ца овог са зи ва Скуп -
шти не гра да Пан че ва одр жа на је 29.
ок то бра. Пред од бор ни ци ма се на шла
41 тач ка днев ног ре да. Ско ро дво ча -
сов ну сед ни цу обе ле жи ло је „ора тор -
ско над ме та ње” за го вор ни цом из ме -
ђу од бор ни ка Пе тра Јо ји ћа (СРС) и
гра до на чел ни ка Алек сан дра Сте ва но -
ви ћа. На и ме, Јо јић је ко ри стио сво је
пра во и не пре ста но се ја вљао за реч, а
Сте ва но вић му је ре дов но ре пли ци -
рао. Па ре пли ка на ре пли ку…

Нај ва жни ја те ма би ла је ре ба ланс
бу џе та Гра да за ову го ди ну.

До вољ но нов ца за школ ски спо рт

На по чет ку је кон ста то ва но да је пре -
стао од бор нич ки ман дат Ива ну Ан дре -
је ви ћу (СВМ) због пре у зи ма ња функ -
ци је, па је уме сто ње га у скуп штин ске
клу пе се ла од бор ни ца Ана Би сак са
исте из бор не ли сте. Гра до на чел ник
Сте ва но вић је, он да, из нео не ко ли ко
по да та ка о ре ба лан су град ске ка се:

– У пе ри о ду од ја ну а ра до сеп тем -
бра 2020. го ди не де ша ва ле су се не ке
ства ри по ве за не с пан де ми јом, што је
раз лог из ме на од лу ке о бу џе ту. Кон -
ста то ва ли смо да је по треб но да ума -
њи мо део бу џе та ко ји се од но си на
рас хо дов ну стра ну за 122.521.584 ди -
на ра. Са гле да ли смо и дру ге ути ца је
ко ро на ви ру са на бу џет Гра да: ин тер -
вен ци јом смо обез бе ди ли до вољ но

сред ста ва – 25 ми ли о на ди на ра – за
не сме та но функ ци о ни са ње ЈКП-а
„Мла дост” и 35 ми ли о на за рад ЈКП-а
„Зе ле ни ло”. Уз то, обез бе ди ли смо
но вац за из ра ду про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је за ре кон струк ци ју
Оп ште бол ни це. Она је у до бр ом ста -
њу, али же ли мо да ком плет на бол ни -
ца бу де мо дер на и но ва. Тре ба ло би
да Вла да Ср би је из дво ји но вац за до -
град њу и опре ма ње болнице.

За реч се ја вио Сло бо дан Мр ђен
(СРС). Он је кон ста то вао да ни ре ба -
ланс не ће про ме ни ти сли ку ста ња у
обла сти за шти те жи вот не сре ди не у
гра ду, те да се „нај ва жни је ства ри
зане ма ру ју и гу ра ју под те пих, а

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 6. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Мо зга ње,
ла га но

Тач ни од го во ри на пи та ња под
А, Б, В и Г на ла зе се на кра ју
тек ста – про бај те да од го во ри те
без ви ре ња.

А) Шта је оно што на ста је због
то га што нам је гру па ко јој не
при па да мо стра на и исто вре ме -
но пред ста вља упро шћа ва ње и
уоп шта ва ње? Ка кви смо ка да
смо скло ни да не ке ис так ну те
осо би не по је ди них чла но ва гру -
пе при пи ше мо сви ма из те гру пе
за то што их не по зна је мо до бро?

Е, сад, са мим тим што су на -
ше сли ке упро шће не и/или у на -
шим очи ма осо би не ти пич не –
углав ном су не га тив не и по гре -
шно схва ће не. Не ма ту ме ста ва -
ђе њу на оно да је бо ље има ти би -
ло ка кав став не го ни ка кав...

Б) Ко јом реч ју се мо гу опи са -
ти (ре ђе по зи тив ни) ста во ви
пре ма од ре ђе ним гру па ма или
по је дин ци ма „ба зи ра ни” на „са -
зна њи ма” опи са ним под А и
пра ће ни ја ким осе ћа њи ма, као
што су страх, љут ња, мр жња?

Ма ла по моћ: та реч се мо же
ра ста ви ти и он да ука зу је на на -
чин на стан ка иде је о то ме да је
мо гу ће да љу ди сти чу став пре -
ма не ко ме или не че му пре не го
што су о то ме мо гли да раз ми -
шља ју на осно ву чи ње ни ца, а
то, је л’ да, не ва ља – тре ба ло би
да сва ко од нас раз ви је спо соб -
ност кри тич ког ми шље ња.

В) Шта је оно кад ис кљу чу је -
мо, огра ни ча ва мо и раз ли чи то
по сту па мо пре ма по је дин ци ма
или гру па ма што за циљ или
по сле ди цу има угро жа ва ње или
ус кра ћи ва ње основ них људ ских
пра ва и сло бо да? То је, чак, и
за ко ном за бра ње но.

Г) Шта би мо гло да бу де при -
хва та ње раз ли чи то сти у нај ши -
рем сми слу и свест да сва ко
људ ско би ће за слу жу је по што -
ва ње, а да то, при том, ни је из -
раз сла бо сти, по пу стљи во сти
ни ти је не га тив на осо би на? Ка -
ква је то осо ба ко ја се др жи сво -
јих уве ре ња, али и при хва та чи -
ње ни цу да и дру ги има ју пра во
на сво је ми шље ње, као и пра во
да бу ду оно што јесу?

То зву чи као не што што би
мо гло да се на у чи, што је ле по и
ко ри сно, а да ни је те шко... За -
ми сли мо дру штво ко је ува жа ва
раз ли чи тост и сви ма пру жа јед -
на ке шан се и мо гућ но сти. Ма,
див но, а ни је уто пи ја.

Свим гра ђан ка ма и гра ђа ни -
ма – сми шље но не ко ли ко да на
уна пред – че сти та мо 16. но вем -
бар, Ме ђу на род ни дан то ле ран -
ци је. А тач ни од го во ри (зна те
их, бра во!) је су:

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

АША НИН НО ВИ 
ДИ РЕК ТОР „ВО ДО ВО ДА”

Ди пло ми ра ни еко но ми ста из

Пан че ва Зо ран Аша нин но ви је

вр ши лац ду жно сти ди рек то ра

ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”

– од лу чи ли су од бор ни ци Скуп -

шти не гра да. Аша нин је сво је вре -

ме но био на функ ци ји ди рек то ра

ЈКП-а „Гре ја ње”.

До са да шњи ди рек тор ЈКП-а

„Во до вод и ка на ли за ци ја” Алек -

сан дар Ра ду ло вић на ме сто ди -

рек то ра по ста вљен је 12. ок то бра

2016, па му је ис те као че тво ро го -

ди шњи ман дат.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Акција.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Александар Стевановић

Петар Јојић

ПАНДЕМИЈА ПРОМЕНИЛА ГРАДСКУ КАСУ

РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ГРАДСКОГ БУ ЏЕ ТА

У Из ве шта ју о ре а ли за ци ји град -

ског бу џе та за пр вих де вет ме се ци

2020. го ди не сто ји да су при хо ди

и при ма ња бу џе та из но си ли 4,36

ми ли јар ди ди на ра, што је за 360

ми ли о на ди на ра ма ње од пла ни -

ра ног. Од по ре за на за ра де у бу -

џет је укуп но сти гло 1,46 ми ли јар -

ди ди на ра (за 105 ми ли о на ди на -

ра ма ње од пла на). Рас хо ди и

изда ци бу џе та оства ре ни су на ни -

воу од 54 од сто у од но су на го ди -

шњи план – за де вет ме се ци из но -

си ли су 3,36 ми ли јар ди ди на ра.

Пан че во се кре дит но за ду жи ло

200 ми ли о на ди на ра због фи нан -

си ра ња ка пи тал не ин ве сти ци је

„Из ра да тех нич ке до ку мен та ци је

и из во ђе ње ра до ва на уре ђе њу

при о ба ља”.

А)сте ре о тип; скло ни сте ре о ти пи ма;
Б)пред ра су де;
В)дис кри ми на ци ја;
Г)то ле ран ци ја; то ле рант на осо ба.
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Ср би ја је одав но за га зи ла у тре -
ћи та лас ко ро на ви ру са, ме ре
ни су и за сад не ће би ти по о -
штре не, али над зор и те ка ко
хо ће: од сре ди не ме се ца ко му -
нал ни ми ли ца јац или град ски
ко му нал ни ин спек тор (ту ри -
стич ки, еко ло шки, тр жи шни…
) мо ћи ће да на пи ше ка зну од
5.000 ди на ра на ли цу ме ста
сва ко ме ко, на при мер, у за -
тво ре ном про сто ру не но си ма -
ску или не по шту је про пи са ну
фи зич ку дис тан цу.

Та ко ђе, град ски ко му нал ни
ин спек тор или ко му нал ни ми -
ли ца јац мо ћи ће на ли цу ме -
ста да пи ше ка зну од 50.000 до
500.000 ди на ра прав ном ли цу
уко ли ко, при ме ра ра ди, у уго -
сти тељ ском објек ту не по сто ји
до во љан раз мак из ме ђу сто ло -
ва или у од но су на ква дра ту ру
има ви ше го сти ју не го што је
до зво ље но.

На ја ве о овим про ме на ма
при сут не су у јав но сти већ из -
ве сно вре ме, а на Јав ном сер -
ви су не дав но је об ја вље но и ка -
ко ће се спро во ди ти ова ди на -
ми ка. Ево шта нас оче ку је од
10. но вем бра, ка да се оче ку је
да ће На род на скуп шти на усво -
ји ти пред лог из ме на За ко на о
за шти ти ста нов ни штва од за -
ра зних бо ле сти.

Ка зне

Та ма ра Стој че вић, члан рад не
гру пе за из ме ну За ко на, об ја -
сни ла је да ће но ви про пи си
до не ти мо гућ ност да ко му нал -
ни ин спек то ри и ко му нал ни
ми ли цај ци кон тро ли шу лич не
ме ре за шти те, што зна чи но -
ше ње ма ски и одр жа ва ње дис -
тан це у за тво ре ним про сто ри -
ма и на отво ре ном. Њи хо ва
број ност, пре све га, тре ба ло би
да олак ша рад ин спек то ри ма
и по ја ча од го вор ност гра ђа на.
До са да су, на и ме, за кон тро -
ли са ње но ше ња ма ски би ли
заду же ни са мо са ни тар ни

инспек то ри, ко јих у Ср би ји има
све га 140. Па тро ле Ко му нал не
ми ли ци је мо гле су са мо да
конста ту ју пре кр ша је, не и да
ка жња ва ју.

Та ко ђе, ка ко је до да ла Та ма -
ра Стој че вић, из ме не За ко на
до но се и мо гућ ност пре кр шај -
ног на ло га, што је у ства ри ман -
дат на ка зна, па ће ко му нал ни
и са ни тар ни ин спек тор мо ћи

да из ри чу ка зне на ли цу ме ста.
Ви си на ка зни за не по што ва ње
ме ра се не ме ња и из но си од
не ко ли ко хи ља да до по ла ми -
ли о на ди на ра.

Нај ни жа ман дат на ка зна је
пет хи ља да ди на ра. Као и у
слу ча ју дру гих пре кр шај них на -
ло га, ако је из ми ри те у ро ку од
осам да на, мо же те да пла ти те
упо ла ма њи из нос.

За што да но си мо ма ске

Су штин ски, из ме не За ко на су
ту са мо да санк ци о ни шу нео д -
го вор не. Ма ске би тре ба ло
носити не за ви сно од за ко на,

про сто због то га што стру ка то
пре по ру чу је.

Ова ко ту од лу ку „бра ни” др
Ива на Про кић, док тор на у ка из
обла сти епи де ми о ло ги је, ко ор -
ди на тор епи де ми о ло шког ти -
ма удру же ња гра ђа на „Ује диње -
ни про тив ко ви да”, у ау тор ском
тек сту за пор тал „Но ва.рс”:

– Ако но си мо ма ску, ми огра -
ни ча ва мо рас пр ши ва ње на ших

ка пљи ца и на тај на чин сма њу -
је мо мо гућ ност да се љу ди око
нас за ра зе. И спе ци јал не ма ске
Н95 као и обич не хи рур шке ма -
ске ипак има ју од ре ђе ни фил -
тер и мо гу да за др же је дан део
че сти ца у оба сме ра, док па муч -
не ма ске то исто ра де с ма њом
ефи ка сно шћу. Без об зи ра на вр -
сту ма ске и ње не ка рак те ри сти -
ке, но ше ње ма ске је сва ка ко мно -
го пу та ефи ка сни је не го кад ма -
ску не ма мо. На у ка о флу и ди ма
је по ка за ла да је облак че сти ца
ко је ис ка шље мо 23 пу та ма њи у
за пре ми ни ако но си мо Н95
маску и се дам пу та ма њи ако

носи мо хи рур шку ма ску у по ре -
ђе њу са си ту а ци јом ка да не ма -
мо ма ску. Знат но се по ве ћа ва
ри зик од за ра жа ва ња ка да са мо
јед на осо ба у про сто ри ји не но -
си ма ску, за то ма ске нај ви ше
има ју сми сла ако их СВИ но си -
мо – пи ше др Ива на Про кић.

Она по себ но на гла ша ва да
исти прин цип ва жи и на
отворе ном, уко ли ко не др жи -
мо дистанцу.

– И тач но је да 81 од сто љу -
ди ко ји се за ра зе има ју бла ге
или не ма ју ни ка кве симп то ме,
и за и ста им ко ро на не ће ни -
шта, али за то ће око 19 од сто
за ра же них има ти те жу кли нич -
ку сли ку, од ко јих ће не ки умре -
ти. Ово је раз лог да сви бу де мо
од го вор ни за сво је здра вље, као
и за здра вље на ших нај бли жих
– за кљу чу је она. (Аг.)

БОР БА ПРО ТИВ КО РО НЕ

ВИ ШЕ НЕ МА ША ЛЕ С МА СКА МА, 
КА ЗНЕ ЗА НЕ НО ШЕ ЊЕ ОБА ВЕ ЗНЕ

ИЛИ ПА РЕ 
ИЛИ ЗА ТВОР

Ко до би је ка зну због не но -

ше ња ма ске у за тво ре ном

про сто ру, има мо гућ ност да

од мах или у ро ку од осам

да на пла ти упо ла ма ње

(2.500 ди на ра) или да под -

не се зах тев за суд ско од -

лу чи ва ње у том ро ку.

Ако не ко не пла ти ка зну

у ро ку од осам да на или

не под не се зах тев за суд -

ско од лу чи ва ње, суд на ла -

же да се ка жње ном об у -

ста ви део за ра де пре ко

по сло дав ца, бло ки ра ра -

чун до на пла те или се из -

ре че на нов ча на ка зна ме -

ња за рад у јав ном

ин те ре су (осам са ти ра да

за 1.000 ди на ра) или ка -

зном за тво ра (за твор ски

дан јед нак је ка зни од

1.000 ди на ра).

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 станов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих
струч ња ка из Кли нич ког
цен тра Ср би је, Оп ште бол -
ни це Пан че во 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
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

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 -
ологије са
И н  с т и  т у  т а
„Де ди ње”.

С у  б о  т о м
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. За пре гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду же -
на је др Ве сна Но ви чић
Ђо но вић из До ма здра -
вља Па ли лу ла.

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 паци -
јен ти ве ћи ну ве ри фи ко ва -
них, кон тро ли са них и суми -
ра них ре зул та та мо гу до -
би ти за све га сат времена.

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 ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Горан

До дев ски, спе ција ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан чево.

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 сата.

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 ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
-цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма на -
шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво 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

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

АТЛЕ ТИ КА

Ма ри ја ме ђу 
ода бра ни ма

Атле ти чар ка „Ди на ма” Ма -
ри ја Мр ке ла по зва на је на
те сти ра ње ко је ор га ни зу је
Срп ски атлет ски са вез за нај -
пер спек тив ни је пи о ни ре и
мла ђе ју ни о ре ко ји сле де ће
го ди не тре ба да уче ству ју на
ве ли ким ме ђу на род ним так -
ми че њи ма.

Ма ри ја је нај о збиљ ни ји
кан ди дат за од ла зак на Пр -
вен ство Евро пе за мла ђе ју -
ни ор ке. Она је вр ло мо ти ви -
са но ушла у при прем ни пе -
ри од и све сна је да ће се у
на ред них шест ме се ци зна -
чај но про ме ни ти њен на чин
тре нин га.

Срећ но! А. Ж.

У СУ БО ТУ

Да ни до ма ће ку хи ње
Удру же ње „Хра на са на ших по -
ља” у су бо ту, 7. но вем бра, у тр -
жном цен тру „Биг” у Пан че ву
ор га ни зу је је се ње „Да не до ма -
ће ку хи ње”. Са јам ће би ти одр -
жан на отво ре ном уз при ме ну
свих епи де ми о ло шких ме ра и
тра ја ће од 10 до 20 са ти, а улаз
за све по се ти о це је сло бо дан.

По се ти о ци ће има ти при ли -
ку да де гу сти ра ју и ку пе по спе -
ци јал ним це на ма број не про -
из во де.

Про из во ђач те сте ни не де ли -
ће по се ти о ци ма го тов про из -
вод на де гу ста ци ју. Је дан зе -
мун ски ре сто ран пред ста ви ће
сво је тра ди ци о нал не про из во -
де и по ну ди ће го сти ма сај ма
да про ба ју хра ну ко ја на ста је у
њи хо вом ре сто ра ну. Д. К.

ПРА ЗНИК

Дан гра да 
8. но вем бар

Срп ска вој ска је 8.
но вем бра 1918. го -
ди не осло бо ди ла
Пан че во и то је био
по че так осло ба ђа -
ња Ба на та и ње го -
вог при са је ди ње ња
Кра ље ви ни Ср би -
ји. Је ди ни цом ко ја је осло бо ди -
ла град ко ман до вао је ка пе тан
Пе тар Ара чић, по то њи ге не рал.

Дан осло бо ђе ња да нас се обе -
ле жа ва као Дан гра да Пан чева.

Од 2001. го ди не 8. но вем бар
се про сла вља пр во као Дан оп -
шти не, а ка сни је као Дан гра -
да Пан че ва.

Че сти та мо пра зник су гра ђа -
ни ма!

„НОЋ МУ ЗЕ ЈА”

За ни мљи ве из ло жбе
У На род ном му зе ју Пан че во
од утор ка 10. но вем бра пу -
бли ка ће бес плат но мо ћи да
по гле да из ло жбу ет но ло га –
са вет ни ка у кул ту ри Ни ко ле
Вла ји ћа из Пан че ва, под на -
зи вом „Је дан го блен, јед на
при ча”, ко ја при ча о фе но -
ме ну го бле на. Би ће отво ре на
и из ло жба сли ка ра-ре ста у ра -
то ра Ми ла на Ћу ка из Бе о гра -
да под на зи вом „Мо за и ци из
дру гог уни вер зу ма”. На из ло -
жби ће би ти пред ста вље ни
мо за и ци су пер хе ро ја „Мар -
ве ла” и ку ће Ди-Си.

Сим бо лич на отва ра ња из -
ло жби пла ни ра на су за 18 и
19 са ти у су бо ту 14. но вем -
бра, у окви ру „Но ћи му зе ја”.

Три пу та ви ше за ра же них не го про шле не де ље
У Оп штој бол ни ци Пан че во у
сре ду, 4. но вем бра, у вре ме
за кљу че ња овог бро ја на шег
ли ста, би ло је 46 па ци је на та.
Ка ко су нам по твр ди ли у тој
уста но ви, од тог бро ја, 22 па -
ци јен та би ла су на ки се о ни -
ку, а ни је дан обо ле ли ни је
био на ре спи ра то ру. У бол ни -
ци ка жу да је ме ђу овим па -
ци јен ти ма 27 осо ба с под руч -
ја ју жног Ба на та, док су оста -
ли оси гу ра ни ци из Бе о гра да
и по је дан па ци јент из Шап -
ца, Го луп ца, Ча је ти не и
Пожарев ца.

Ин сти тут за јав но здра вље
Вој во ди не у свом из ве шта ју
од утор ка, 3. но вем бра, оце -
нио је епи де ми о ло шку си ту -

а ци ју у АП Вој во ди ни као 
не по вољ ну, с тен ден ци јом
погор ша ња.

„Днев ни број ре ги стро ва -
них слу ча је ва у по кра ји ни
кон ти ну и ра но ра сте од 20. ок -
то бра. У овом тре нут ку је 1.700
ак тив них слу ча је ва на те ри -
то ри ји АП Вој во ди не, што
пред ста вља ви ше не го тро -
стру ко ве ћи број у од но су на
прет ход ну не де љу. Нај ве ћи
број ак тив них слу ча је ва је у
Но вом Са ду (975), што је, та -
ко ђе, тро стру ко ви ше у од но -
су на прет ход ну не де љу. При -
сут на је ши ро ка ге о граф ска
рас про стра ње ност и ак тив ност
ви ру са на те ри то ри ји по кра -
ји не, што ука зу је на ве ћу по -

тре бу стрикт ни је при ме не ме -
ра за шти те. Ак тив ни слу ча је -
ви су при сут ни у 44 од 45 оп -
шти на у Вој во ди ни. У овом
тре нут ку у Но вом Са ду, Зре -
ња ни ну и Срем ској Ми тро ви -
ци епи де ми о ло шка си ту а ци -
ја је из ра зи то не по вољ на с
тен ден ци јом по гор ша ња, док
се у оста лим гра до ви ма и оп -
шти на ма оце њу је као не си -
гур на с тен ден ци јом по гор -
ша ња”, на во ди се у из ве шта ју
по кра јин ског ин сти ту та.

Ин сти тут мо ли гра ђа не Вој -
во ди не да се по на ша ју од го -
вор но и пре по ру чу је да се
стрикт но при др жа ва ју свих
ме ра пре до стро жно сти и упут -
ста ва над ле жних епи де ми о -

ло шких слу жби, као што су:
по што ва ње фи зич ке дис тан -
це од нај ма ње два ме тра, из -
бе га ва ње за др жа ва ња у за тво -
ре ном про сто ру у ко јем бо -
ра ви ве ли ки број љу ди, оба -
ве зно но ше ње за штит них ма -
ски у свим за тво ре ним про -
сто ри ма (ста ри ји од 65 го ди -
на оба ве зно и на отво ре ном,
док је за оста ле то пре по ру -
ка) и ре дов но пра ње ру ку од -
но сно упо тре ба дез ин фек ци -
о них сред ста ва на ба зи ал ко -
хо ла. Осо ба ма ко је су би ле у
кон так ту с по твр ђе ним 
слу ча је ви ма пре по ру чу је се
да оста ну у са мо и зо ла ци ји 14
да на од по след њег кон так та.

Д. К.



Иго ру Ми ро ви ћу још
је дан ман дат на
функ ци ји пред сед ни ка

Гла со ви ма по сла ни ка у Скуп -
шти ни АП Вој во ди не, 29. ок -
то бра, Игор Ми ро вић (СНС)
иза бран је за пред сед ни ка По -
кра јин ске вла де. Он је пред -
ста вио про грам и чла но ве вла -
де, ко јих ће би ти исто ко ли ко
и у прет ход ној, а По кра јин ску
вла ду чи не ко а ли ци ја око Срп -
ске на пред не стран ке, Са вез
вој во ђан ских Ма ђа ра, Со ци ја -
ли стич ка пар ти је Ср би је и „Је -
дин стве на Ср би ја”. Ми ро вић је
ре као да је „ва жна вест да ће и
пред став ни ци сло вач ке и хр -
ват ске на ци о нал не ма њи не би -
ти део По кра јин ске вла де”, а
он да је до дао:

– Би ће ово вла да кон ти ну и -
те та, с про гра мом ко ји је за -
сно ван на прин ци пи ма по ста -
вље ним у про те кле че ти ри го -
ди не, али и са оним при о ри те -
ти ма ко ји се по ја вљу ју у на -
шем дру штву и на це лом све -
ту. Оп ти ми зам те ме љим на ре -
зул та ти ма ко је смо по сти гли,
јер Вој во ди на пред ња чи ка да

је реч о сма ње њу не за по сле но -
сти. По ста вље ни су до бри те -
ме љи у свим обла сти ма, са ак -
цен том на здрав ству, при вре -
ди и еко но ми ји. Од су тра нас
оче ку ју но ви иза зо ви, а то су
про бле ми иза зва ни пан де ми -
јом, еко ном ски раз вој на ше зе -
мље, као и пла ни ра ње бу џе та
за на ред ну го ди ну.

Пот пред сед ни ци вој во ђан -
ске вла де би ће се кре тар за
здрав ство Зо ран Гој ко вић
(СНС), се кре тар за обра зо ва -
ње Жолт Са ка лаш (СВМ), се -
кре тар за ур ба ни зам и за шти -
ту жи вот не сре ди не Вла ди мир
Га лић (СНС) и Бран ко Ћурчић

(СПС), ко ји ни је за ду жио ни -
је дан ре сор.

Дра га на Ми ло ше вић (СНС)
би ће и у овом ман да ту се кре -
тар ка Се кре та ри ја та за кул ту -
ру и ин фор ми са ње, баш као
што ће и Пре драг Ву ле тић (ПС)
– со ци јал на по ли ти ка, де мо -
гра фи ја и рав но прав ност по -
ло ва, Смиљ ка Јо ва но вић (СНС)
– фи нан си је, и Зо ран Ми ло -
ше вић (СНС) – ви со ко обра зо -
ва ње и на уч но и стра жи вач ка де -
лат ност, за др жа ти сво је ре со -
ре. Алек сан дар Со фић (СНС)
ба ви ће се ре ги о нал ним раз во -
јем, ме ђу ре ги о нал ном са рад -
њом и ло кал ном са мо у пра вом.

Ог њен Бје лић (СНС) са да ће
би ти за ду жен за енер ге ти ку,
гра ђе ви нар ство и са о бра ћај, а
Че до мир Бо жић (СНС) у овом
са зи ву ба ви ће се по љо при вре -
дом. Но ви се кре та ри су Не над
Ива ни ше вић (СДПС) – Се кре -
та ри јат за при вре ду и ту ри зам,
и Да не Ба ста (СНС) – Се кре та -
ри јат за спорт и омла ди ну.

Пр ва сед ни ца По кра јин ске
вла де одр жа на је 30. ок то бра.
Обра зо ва на су стал на рад на те -
ла: Од бор за еко ном ска пи та ња
и бу џет, Од бор за јав не слу жбе,
Од бор за про пи се и упра ву, Ко -
ми си ја за ка дров ска и ад ми ни -
стра тив на пи та ња и Ко ми си ја
за од бра ну и без бед ност.

Ми ро вић је ка зао да од свих
оче ку је да бу ду ак тив ни и опе -
ра тив ни, ка ко би се про грам -
ски ци ље ви мак си мал но ре а -
ли зо ва ли. За се кре та ра По кра -
јин ске вла де по ста вље на је Та -
тја на Га шо вић.

Про сеч на це на за 
ову аграр ну го ди ну
383 евра по хек та ру

У прет ход них не де љу да на би -
ло је жи во у згра ди Град ске
упра ве: одр жа не су сед ни ца
Скуп шти не гра да (оп шир но на
стра ни 2) и ли ци та ци ја др жав -
ног по љо при вред ног зе мљи шта,
до де љен је по сао по љо чу вар -
ске слу жбе...

Уз то, „Слу жбе ни гла сник” је
по звао пред став ни ке јав них
пред у зе ћа и ло кал них са мо у -
пра ва на он лајн се ми нар на те -
му про гра ма по сло ва ња за 2021.

Атар ски пу те ви и ка нал ска
мре жа

Чла ни ца Град ског ве ћа за ду -
же на за по љо при вре ду, се ло и
ру рал ни раз вој Вла ди сла ва
Мак си мо вић об зна ни ла је 3.
но вем бра да је у пр вом кру гу
ли ци та ци је по ну ђе но 3.128 хек -
та ра др жав ног по љо при вред -
ног зе мљи шта, те да је од то га
из ли ци ти ран 2.381 хек тар.

– Про сеч на це на за ову
аграр ну го ди ну је 383 евра по
хек та ру, што је за 60 евра ви -
ше у од но су на прет ход ну го -
ди ну. Ва жно је зна ти да је од
укуп но 16.500 хек та ра др жав -
ног по љо при вред ног зе мљи -
шта, око 11.700 хек та ра прет -
ход них го ди на обе ле же но ви -
ше го ди шњим уго во ри ма на
осно ву пра ва пре чег за ку па по
осно ву сто чар ства, ин фра -
струк ту ре и зе мљи шта без

накна де, ко је се да је ин сти ту -
ти ма, фа кул те ти ма, по љо при -
вред ној шко ли, До му сле пих...
Та ко, за дру ги круг ли ци та -
ци је оста је око 750 хек та ра.
На кон што се пот пи шу уго во -
ри с по љо при вред ни ци ма, они
ула зе у по сед зе мљи шта, а ми
мо же мо он да да огла си мо и

дру ги круг ли ци та ци је – 
об ја сни ла је Вла ди сла ва
Макси мо вић.

Нај ви ша из ли ци ти ра на це на
је у ка та стар ској оп шти ни Пан -
че во – 590 евра, а сле де Ка ча -
ре во и До ло во с про сеч ном це -
ном од 530 евра по хек та ру.
Чла ни ца Град ског ве ћа је ре -
кла да су при хо ди од ли ци та -
ци је стро го на мен ски, да се сва
сред ства ко ри сте за из град њу
и ре кон струк ци ју атар ских пу -
те ва и до да ла:

– Ове го ди не је осам ки ло -
ме та ра пу те ва ура ђе но у Омо -
љи ци и Ба нат ском Бре стов цу
и, на рав но, на ста вља мо од про -
ле ћа ту ак ци ју. Та ко ђе, из два -
ја мо сред ства за по ди за ње ве -
тро за штит них по ја се ва и њи -
хо ву по пу ну, јер смо има ли

ште те и по жа ре, као и за одр -
жа ва ње око 650 ки ло ме та ра ка -
нал ске мре же, ко ја је код нас
ду га и функ ци о ни ше бес пре -
кор но.

Не што ра ни је, 31. ок то бра,
ми ни стар за бри гу о се лу Ми -
лан Кр ко ба бић на ја вио је да ће
мла дим по љо при вред ни ци ма у

Ср би ји би ти обез бе ђен за куп
до 50 хек та ра нео бра ђе ног др -
жав ног зе мљи шта без на док -
на де, с је ди ном оба ве зом да га
при ве ду на ме ни у скла ду са
стан дар ди ма аграр не по ли ти -
ке. У Ср би ји има 200.000 хек -
та ра нео бра ђе не др жав не зе -
мље ко ја ни је да та у за куп. Ми -
ни стар је ре као да је удру жи -
ва ње „је ди ни на чин сла би ма да
се су прот ста ве тр жи шним
изазо ви ма”, тј. да њи хов про -
из вод стиг не на пи ја цу и бу де

наплаћен, па је по но вио да је
пре че ти ри го ди не озбиљ но за -
по че та при ча о за дру гар ству,
ко ја је ус пе ла, јер је за не пу не
три го ди не у др жа ви фор ми -
ра но 750 за дру га.

При ча ју ћи о ди ле ми о то ме
ко ли ко ће Ср би ја мо ћи да из -
дво ји као сти му ла тив ну ме ру,
на вео је при мер Сло ве ни је: та
зе мља да је 45.000 евра под сти -
ца ја сва ком мла дом брач ном
па ру ко ји ре ши да се ба ви по -
љо при вре дом. Кр ко ба бић је
изнео и иде ју да ло кал не са мо -
у пра ве от ку пе на пу ште не ку ће
ко је би би ле усту пље не мла -
дим по љо при вред ни ци ма.

Се ми нар о про гра му 
по сло ва ња

С об зи ром на окол но сти про у -
зро ко ва не ко ро на ви ру сом, ва -
жна вест за пред став ни ке јав -
них пред у зе ћа и ло кал не са -
мо у пра ве: он лајн се ми нар на -
ме њен њи ма, чи ја је те ма про -
грам по сло ва ња за 2021, 9. но -
вем бра ор га ни зу је „Слу жбе ни
гла сник”. О то ме ка ко се пи ше
про грам по сло ва ња и ка ко

испу ни ти све зах те ве ко је овај
озби љан по сао ста вља пред слу -
жбе ни ке го во ри ће струч не пре -
да ва чи це из Сек то ра за кон -
тро лу и над зор над ра дом јав -
них пред у зе ћа Ми ни стар ства

при вре де: Ста ни мир ка Ми ја -
и ло вић, ви ши са вет ник – шеф
од се ка, и Ире на Бу ла то вић, ви -
ши са вет ник – ру ко во ди лац
групе.

За оне ко ји то не зна ју: сва ко
јав но пред у зе ће оба вља де лат -
ност од оп штег ин те ре са, а
осни ва га Ре пу бли ка Ср би ја,
Ау то ном на По кра ји на Вој во -
ди на или је ди ни ца ло кал не са -
мо у пра ве. С тим у ве зи, ду жно
је да до но си ду го роч ни и сред -
њо роч ни план по слов не стра -
те ги је и раз во ја. Та ко ђе, у оба -
ве зи је да за сва ку ка лен дар ску
го ди ну до не се го ди шњи про -
грам по сло ва ња. Про грам по -
сло ва ња сма тра се до не тим ка -
да на ње га да са гла сност Вла -
да, над ле жни ор ган АП Вој во -
ди не или кон крет на ло кал на
са мо у пра ва.

За све ин фор ма ци је о ор га -
ни зо ва њу и то ку се ми на ра, као
и о на чи ни ма при ја вљи ва ња,
за ин те ре со ва ни се мо гу ја ви ти
Ви о ле ти Ста мен ко вић, овла -
шће ном за ступ ни ку ЈП-а „Слу -
жбе ни гла сник”, на имејл:
reg.kancelarijaposrednika@
gmail.com.

4 ДРУШТВО
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У ГЛАВ НОМ ГРА ДУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Изабранa Покрајинскa владa
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ОД РЕ ЂЕ НИ ПО ЉО ЧУ ВА РИ

РА ДО ВИ НА КОР ЗОУ

Гра до на чел ник Пан че ва

Алек сан дар Сте ва но вић

на ја вио је да ће већ у ја ну -

а ру би ти за по че та ре кон -

струк ци ја Кор зоа, од но сно

Ули це Жи во ји на Ми ши ћа.

– Ви де ће мо ка кви ће

би ти фи нан сиј ски ефек ти

на бу џет за 2021, што нас

ма ње-ви ше усло вља ва.

При о ри тет нам је уре ђе ње

Град ског пар ка, а пр ва

фа за тог по сла је за вр ше -

на. Осим то га, ва жна је

ре кон струк ци ја ке ја, на

че му ће се ра ди ти не ко ли -

ко го ди на, а у ре а ли за ци -

ју тог про јек та би ће укљу -

че не др жав не, по кра јин -

ске и град ске ин сти ту ци је

– изја вио је Сте ва но вић.

У кон ку рен ци ји пан че вач ког

„SAB Protection-a” и бе о -

град ских фир ми „Inex Plus”

и „G4S Secure Solutions”,

Град Пан че во до де лио је на

го ди ну да на по сао по љо чу -

вар ске слу жбе по след ње по -

ме ну ти ма. Про це ње на вред -

ност јав не на бав ке би ла је

20,8 ми ли о на ди на ра, без

ПДВ-а.

G4S је по ну дио да овај

по сао 365 да на ра ди за

19,8 ми ли о на ди на ра, а

пре о ста ле две по ну де су по

Град би ле фи нан сиј ски не -

по вољ ни је, па је због нај ни -

же це не до био уго вор.

Ми смо би ли на по слу као и сва ки дан, ко ле га је до тр -
чао и ре као: „Стан го ри, де вој ка ври шти”. Ми смо мо -
мен тал но по тр ча ли, до шли до згра де и про ба ли смо да
раз ва ли мо њен стан, али су би ла си гур но сна вра та, па
смо он да оти шли на спрат ис под. От кљу чао нам је чо -
век, по пе ли смо се на те ра су, по звао сам де вој ку да до -
ђе са бли же стра не, где је био ма њи по жар. Она ме је
по слу ша ла, сре ћом би ла је при себ на, пре ско чи ла је
огра ду, чуч ну ла је и се ла не ка ко. Ре као сам јој да се
опу сти, да се ухва ти за ме не, да ће мо да је уве де мо на
те ра су и бу квал но је та ко би ло. Не осе ћам се као хе рој,
ово би ура дио сва ко ко би се на шао ту, да мо же да по -
мог не. Ов де не ма хе рој ства, бит но је са мо би ло да се
де вој ка спа се.

(Гра ђе вин ски рад ник из Пан че ва Па вле Га ву ра, пор -
тал „Но ва.рс ”, 28. ок то бар)

* * *
Пр ва еми си ја „Ин дек со вог” ра дио-по зо ри шта у ко јој сам
уче ство вао, пре 36 го ди на, зва ла се „Бој за Ко со во”. То -
ли ко го ди на ка сни је, ја се и да ље са ти рич но ба вим Ко -
со вом, а бој за ње га још увек тра је. Да кле, си ту а ци ја у
ко јој се на ла зи мо је хро нич на. Одав но ов де по сто је не у -
рал гич не тач ке и те ме, ко је су ме та за са ти ри ча ре и ху -
мо ри сте. Ипак, на дао сам се да ће по сле не ког вре ме на
то про ћи и да ћу се у пот пу но сти по све ти ти свом дру гом
по слов ном опре де ље њу, огла ша ва њу. То се ни је де си ло,
јер увек се из но ва ја ве не ке ау то кра те, дик та то ри, ли ко -
ви ко ји нам фле ка ју ствар ност. Та да осе тим по тре бу да
на њих ука жем, нај че шће у тан де му са Во јом Жа не ти -
ћем. Же ли мо да бо ље об ја сни мо си ту а ци ју они ма ко ји -
ма мо жда баш и ни је ја сно шта се за и ста де ша ва. Ми ко -
ји има мо ма ло из о штре ни је чу ло за дру штве но по ли тич -
ке то ко ве по тру ди мо се да их пред ста ви мо кре а тив но,
на ду хо вит, со ци јал но при хва тљив и од ме рен на чин. Та -
ко омо гу ћи мо љу ди ма да бо ље раз у ме ју си ту а ци ју, али и
да се за ба ве не чим што у су шти ни ни је за бав но.

(Са ти ри чар и глу мац Дра го љуб Мић ко Љу би чић, пор -
тал „Ин фо е ра и Ра дио Ужи це”, 31. ок то бар) 

* * *
Кад сам ја био кли нац, фуд бал су игра ла де ца ко ја су
нај та лен то ва ни ја. Ко ни је та лен то ван, он от пад не. Сад,
ако је отац ди рек тор или дру гар с ме на џе ром или ако је
фи нан сиј ски мо ћан и ути ца јан, он гу ра сво је де те и та -
лен то ва ни ја де ца от па да ју. Био сам све док то ме. Сву да
су се уме ша ли моћ, ло би ра ње, све се, да скра тим, за вр -
ша ва „пре ко ве зе”.

(Ре ди тељ Ми ро слав Мом чи ло вић, „Да нас”, 29. 
ок то бар)

* * *
Ове илу стра ци је сам по чео да пра вим про шле го ди не, а
сад их имам ви ше од 500. Тру дим се да сва ки дан на -
пра вим ре ак ци ју на не што што је хит да на, та ко је то
по стао днев ник на ших до га ђа ја. Је ди но што мо гу да
ура дим је сте да зе зам по ли ти ча ре, јер њих тре нут но бо -
ли је ди но кад их не ко исме ва.

(Умет ник Игор Ле чић, али јас Ми лан Дог, те ле ви зи ја
Н1, 27. ок то бар)

* * *

* * *
Пи та ње бу дућ но сти је као не ка ша ре на ла жа у ко јој ви
ла же те, пре све га дру ге, да са да ви то ра ди те за оп ште
до бро и обе ћа ва те не ку фе но ме нал ну бу дућ ност са мо
ако иде те за мном. Ја то ви дим ма ње-ви ше сву да. Ми
смо за ро бље ни у ла жним ви зи ја ма ла жних про ро ка,
љу ди ко ји не ма ју ви зи ју бу дућ но сти, не го, за пра во, по -
ди ла зе не ка квим по вр шним ви зи ја ма ко је не мо гу да
бу ду енер ги ја за ства ра ње не ке ре ал не бу дућ но сти. Не -
ка да су по зо ри шне пред ста ве иза зи ва ле екс пло зи ју у
дру штву и ве ли ке по ле ми ке у јав но сти, а да нас по сто ји
тренд да се све сво ди на по вр шност, да се зна чај не те ме
пре кри ју ма скир ним кр пи ца ма, а је дан ве ли ки обје кат
да се пре кри је мре жом.

(Глу ми ца Мир ја на Ка ра но вић, „Да нас”, 29. ок то бар)

* * *
Мо гу да ка жем, на осно ву здра вог ра зу ма – би ло би
ефи ка сно да се огра ни чи рад тих спла во ва. Јед на ствар
су уго сти те љи ко ји не ће има ти од че га да жи ве, али вла -
сни ци ноћ них клу бо ва из по ли тич ко-кри ми нал но-на -
ви јач ког ми љеа има ће од че га да жи ве. Ако би сте скра -
ти ли рад но вре ме спла во ва и клу бо ва до 20 са ти или ра -
ни је, учи ни ли би сте мно го. Ви део сам на дру штве ним
мре жа ма кри ти ке та квог ста ва и схва та ња да је ап сурд -
но да не мо же те да се за ра зи те пре ко да на, а мо же те по -
сле 23 са та. Ја бих ци ти рао сво је ис ку ство од пре 60 го -
ди на ка да је мај ка мо је де вој ке за бра њи ва ла да се ка сно
вра ћа ку ћи, а мо ја де вој ка јој је го во ри ла: „Па, ма ма, ја
сам са Зо ра ном по цео дан”. До би ла је од го вор: „Дра га
мо ја, ноћ има сво ју моћ”. Ка да се оста не по сле по но ћи,
све је раз у зда ни је, све ви ше се ска че, га ла ми, ђу ска...

(Епи де ми о лог Зо ран Ра до ва но вић, те ле ви зи ја Н1, 3.
но вем бар)

КОНЦЕПТ АК ТИВ НО СТИ У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

УСПЕ ШНА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА 
ОБ РА ДИ ВЕ ЗЕ МЉЕ

Страну припремио
Синиша 

Трајковић



За вр ше на дру га фа за
модер ни за ци је Ра фи не ри је
наф те у Пан че ву

До садa уло же но ви ше 
од 800 ми ли о на евра у
проце се пре ра де

Ма ње пра шка стих
материја у ат мос фе ри

Пан че вач ка Ра фи не ри ја по ста ла је
јед на од нај са вре ме ни јих ра фи не ри -
ја у овом де лу Евро пе, с мак си мал -
ним про јек то ва ним ка па ци те том од
4,8 ми ли о на то на го ди шње. Раз лог за -
што је то та ко ве о ма је јед но ста ван –
од 2009. го ди не у мо дер ни за ци ју по -
стро је ња у Пан че ву уло же но је ви ше
од 800 ми ли о на евра.

Са да се у РНП-у про из во де: мо тор -
на го ри ва стан дар да евро 5, авио-го -
ри во, теч ни нафт ни гас, си ро ви не за
пе тро хе миј ску ин ду стри ју, уље за ло -
же ње, би ту ме не и оста ле нафт не де -
ри ва те, а од не дав но и кокс.

По след ње у ни зу по стро је ња ко је ће
би ти пу ште но у рад је „Ду бо ка пре ра -
да”. Ка ко је НИС са оп штио, старт овог
по го на свр ста ће пан че вач ку Ра фи не -
ри ју ме ђу во де ће европ ске ра фи не ри -
је по по ка за те љу ду би не пре ра де од
99,2 од сто. По ред то га, старт ће до не -
ти и број не по слов не и еко ло шке бе -
не фи те. С тех но ло шке тач ке, ре а ли за -
ци јом овог про јек та НИС је до био низ
но вих и мо дер них тех но ло шких про -
це са ко ји пред ста вља ју иза зов за спе -
ци ја ли сте и за по сле не у Ра фи не ри ји.

Два си ло са за кокс

Но кре ни мо ре дом. Из град ња по стро -
је ња „Ду бо ка пре ра да” по че ла је 2017.

го ди не, а иде ја је би ла да ре а ли за ци -
јом овог ве ли ког про јек та НИС по ве -
ћа про из вод њу нај ква ли тет ни јих го -
ри ва, пре све га ди зе ла, и да у свој
про из вод ни асор ти ман увр сти про -
да ју кок са. Основ про це са кок со ва -
ња чи не два ре ак то ра у ко ји ма оста -
так на кон за гре ва ња про ла зи про цес
кок со ва ња, при че му до ла зи до до -
дат ног из два ја ња бе лих де ри ва та. На -
кон про це са кок со ва ња спро во ди се
по сту пак хи дра у лич ког се че ња, бу -
ше ња и ис то ва ра кок са у си стем тран -
спор та и уто ва ра. По ред стан дард -
них уре ђа ја ко ји се ко ри сте у пре ра -
ди наф те (пе ћи, ко ло не, из ме њи ва -
чи то пло те и пум пе), мон ти ра на је и
опре ма за се че ње и бу ше ње кок са,
по ста вље не су тран спорт не тра ке и
из гра ђе на два си ло са за скла ди ште -
ње кок са.

Са стар том но вог по стро је ња пре -
ста ће про из вод ња ма зу та с ви со ким
са др жа јем сум по ра, што ће не са мо
до при не ти то ме да Ср би ја ис пу ни ме -
ђу на род не оба ве зе у овом сек то ру већ
ће се по бољ ша ти еко ло шка си ту а ци ја
у зе мљи. Ма зут је, ина че, јеф тин про -
дукт, и са да ће се, уме сто ње га, по ве -
ћа ти про из вод ња бен зи на и ди зе ла, а
про из во ди ће се и пе тро кокс.

За ни мљи во је да ће НИС за др жа ти
про из вод њу би ту ме на, ко ји је ове го -
ди не имао ве ли ку це ну и због ве ли ке
по тра жње и због то га што две ра фи -
не ри је у ре ги о ну ни су про из во ди ле.

Али ту ни је крај…

Сам про је кат (пун на зив ка пи тал ног
про гра ма ко ји је НИС ре а ли зо вао у
Пан че ву гла си „Ду бо ка пре ра да с тех -
но ло ги јом од ло же ног кок со ва ња”) био
је вре дан ви ше од 300 ми ли о на евра
и, по ред еко ном ске до би ти, до не ће
НИС-у и „мир у ку ћи”, јер ће по че так

ра да „Ду бо ке пре ра де” сма њи ти за
98,8 од сто еми си ју SО2, за 58,2 од -
сто еми то ва ње пра шка стих ма те ри ја
и за око 10 од сто еми си ју азот них
ок си да у на шем гра ду. Ка ко ка жу у
НИС-у, на овај на чин би ће уна пре -
ђе на еко ло шка сли ка не са мо Пан -
че ва већ и це ле Ср би је. По ред то га,
на но вом по стро је њу су за по сле на 63
до ма ћа струч ња ка.

Али ту се не за вр ша ва ју да ља мо -
дер ни за ци ја и по ди за ње еко ло шких
стан дар да. Крај овог про јек та не зна -
чи и крај мо дер ни за ци је ком плек са
за пре ра ду наф те у Пан че ву. У сарад -
њи во де ћих ак ци о на ра НИС-а, ру ске
ком па ни је „Га спром њефт” и Ре пу -
бли ке Ср би је, на ста вље но је ула га ње
у на шу ра фи не ри ју ка ко би се оја ча -
ла ње на кон ку рент ност на ве о ма зах -
тев ном тр жи шту ју го и сточ не Евро -
пе. С дру ге стра не, ја ка Ра фи не ри ја

умно го ме уна пре ђу је енер гет ски сек -
тор на ше зе мље.

Сле де ћи ве ли ки ко рак је мо дер -
ни за ци ја по стро је ња за ка та ли тич ки
кре кинг (FCC) и из град ња по стро је -
ња за про из вод њу ЕТ БЕ, од но сно по -
ве ћа ње про из вод ње про пи ле на (си -
ро ви на за пе тро хе миј ску ин ду стри ју
и је дан од нај ску пљих про ду ка та у
пре ра ди си ро ве наф те) и по ве ћа ње
про из вод ње ви со ко ок тан ских ком -
по не на та мо тор них бен зи на у Ра фи -
не ри ји наф те Пан че во. То ће, твр де
у НИС-у, до дат но уве ћа ти вред ност
кор пе ра фи не риј ских про из во да, а
за вр ше так ових про је ка та пла ни ран
је за 2024. го ди ну. Овај уго вор је део
про јек та чи ја је укуп на вред ност око
80 ми ли о на до ла ра, ко ли ко НИС
плани ра да уло жи у мо дер ни за ци ју
FCC-ја, ком плек са за про из вод њу
дизе ла, бен зи на и гасова.

ДРУШТВО
Петак, 6. новембар 2020.
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МЕ ЂУ БАН КАР СКА КА МАТ НА
СТО ПА НА МИ НИ МУ МУ

Не ко ли ко го ди на 
смо мир ни

Мно ги кре дит ни ду жни ци ко ји су
узе ли стам бе не кре ди те ин дек си -
ра не у еври ма мо гу ма ло да одах -
ну – ни зак је ни во еу ри бо ра и та ко
ће оста ти не ко вре ме. Пре ма прог -
но за ма бан ка ра, ни сле де ћих не -
ко ли ко го ди на не би тре ба ло оче -
ки ва ти бит ни ји раст ове европ ске
ме ђу бан кар ске ка мат не сто пе.

Еу ри бор се по след њих го ди на
сма њу је, а са да је не га ти ван, што
од го ва ра при вре ди и гра ђа ни ма чи -
ји су кре ди ти ве за ни за ње га. Ако
до по ра ста бу де до ла зи ло, он не ће
би ти на гао, већ по сте пен. Сва ка ко
се не оче ку ју ве ли ке осци ла ци је и
вра ћа ње еу ри бо ра, ре ци мо, на ни -
во од че ти ри-пе т од сто, ко ли ко је
био пре де се так го ди на, твр де струч -
ња ци. Кре та ње ове ка мат не сто пе
нај ви ше за ви си од по ли ти ке Европ -
ске цен трал не бан ке и од то га у ко -
јој ме ри ће она водити екс пан зив -
ну мо не тар ну поли ти ку.

Реч је о европ ској ме ђу бан кар -
ској сто пи ко ја за пра во пред ста -
вља камат ну сто пу по ко јој пр во -
кла сне европ ске бан ке јед на дру -
гој по зајм љу ју но вац на ме ђу бан -
кар ском тр жи шту.

Бан ке у на шој зе мљи ко ри сте еу -
ри бор као ре фе рент ну ка мат ну сто -
пу од но сно осно ви цу у струк ту ри
но ми нал не ка мат не сто пе при об -
ра чу ну ка мат них сто па на кре ди те
ко ји су ин дек си ра ни у еври ма.

ХОЋЕ ЛИ СРБИЈА
ГРАДИТИ НУКЛЕАРКЕ

Да бу де мо енер гет ски
не за ви сни

Део срп ске на уч не за јед ни ца сма -
тра да Ср би ја мо ра да про на ђе ал -
тер на ти ву тер мо е лек тра на ма на
угаљ, па је крај ње вре ме да раз мо -
три уво ђе ње енер ги је из ну кле ар -
них ка па ци те та – сто ји у по ру ци
са одр жа ног на уч ног ску па „Уло га
ну кле ар не енер ге ти ке у енер гет -
ској тран зи ци ји” у Срп ској ака де -
ми ји на у ка и умет но сти (СА НУ).

Они сма тра ју да је ну кле ар на
енер ги ја „на ло шем гла су” још од
бом бар до ва ња Хи ро ши ме и На га -
са ки ја од но сно ин ци ден та у Чер -
но би љу и да су се са да окол но сти
дра стич но про ме ни ле. Ис ти чу да
не ма раз ло га за „ра ди о фо би ју”, по -
што ко ри шће ње ну кле ар не енер -
ги је ра сте у Евро пи и све ту, пре
све га за то што је ње на про из вод ња
еко ло шки при хва тљи ва.

На уч на за јед ни ца пред ла же др -
жав ним ор га ни ма да раз мо тре мо -
гућ ност из град ње ну кле ар не елек -
тра не од но сно при дру жи ва ња не -
кој дру гој зе мљи на та квом про -
јек ту. Ста ва су да чак ни це на из -
град ње ну кле ар них ка па ци те та ви -
ше не пред ста вља пре пре ку за др -
жа ве ко је су до не ле озбиљ ну и ду -
го роч ну од лу ку да ис ко ри сте по -
тен ци ја ле ну кле ар не енер ге ти ке.

ПО ЛО ЖАЈ МЛА ДИХ У СР БИ ЈИ
МОРА БИТИ БОЉИ

Ра де за 440 евра, 
а прижељ ку ју 800

Иа ко при жељ ку ју пла те од 65.000
до 100.000 ди на ра, мла ди у Ср би -
ји су у ју лу ове го ди не за ра ђи ва ли
у про се ку не што ма ло ма ње од
52.000 ди на ра – сто ји у из ве шта ју
Кров не ор га ни за ци ја мла дих ко ји
је не дав но об ја вљен.

Ове го ди не је не за по сле них, пре -
ма овом до ку мен ту, не што ви ше од
104.000 рад но спо соб них мла дих до
30 го ди на, док је за по сле них 323.373.

Мла ди тре нут но у Ср би ји за ра -
ђу ју у про се ку 440 евра, а они ко ји
жи ве Бе о гра ду или Вој во ди ни при -
жељ ку ју пла те од 700 до 850 евра,
док би мла ди ма из дру гих де ло ва
Ср би је пла те од 550 до 700 евра
за до во љи ле по тре бе за до сто јан -
стве ним жи во том.

У ИШ ЧЕ КИ ВА ЊУ ПУ ШТА ЊА У РАД НО ВОГ ПО СТРО ЈЕ ЊА

По чи ње кок со ва ње у Пан че ву

Јеф ти но смо про шли 
с лега ли за ци јом, а са да
дола зи на пла та пре ко
поре за

И пољ ски ве-це под лу пом
по ре зни ка

Све што слу жи за
прехрану осло бо ђе но је
буду ћег на ме та

Про шле не де ље су пре сто нич ки ме ди -
ји уз бур ка ли јав ност на ја вом да ће мо
пла ћа ти но ви по рез. На и ме, ка ко су
пре не ли, од но ве го ди не би ће уве ден
по рез на по дру ме, шу пе, бу на ре, ко -
тлар ни це, ба зе не, свињ це, ко ко шињ -
це, шта ле, се ни ке, ам ба ре, чар да ке, го -
лу бар ни ке, пу шни це, су ша ре, риб ња -
ке, па чак и на над стре шни це ко је по -
кри ва ју по вр ши ну ве ћу од де сет ква -
дра та. Да иро ни ја бу де још ве ћа, ако
вам је пољ ски ве-це у окви ру не ког
по моћ ног објек та, и за та два ква дра та
пла ти ће те др жа ви оба ве зан на мет. Це -
ну за утвр ђи ва ње из но са по ре за дик -
ти ра ће це не по ко ји ма су про да ва не
га ра же у кон крет ној оп шти ни. По ла -
зна осно ва за алар ми ра ње јав но сти је
об ја ва Ми ни стар ства фи нан си ја у ко -
јој је на ја вље на из ме на За ко на о по ре -
зи ма на имо ви ну – реч је о пред ло гу,
тј. на цр ту ко ји тек тре ба да бу де усвојен.

Из ме на по сто је ћег за ко на оли че на
је у то ме да се уме сто „га ра же и га ра -
жна ме ста”, ме ђу не по крет но сти ма
ко је се опо ре зу ју, уво ди гру па „га ра -
же и по моћ ни објек ти” (члан 6а но -
вог за ко на). Ова на из глед сит на из -
ме на отва ра мо гућ ност по ре ским слу -
жбе ни ци ма да уве ду но ви на мет на
прак тич но све објек те ко је гра ђа ни
има ју у сво јим дво ри шти ма, без об -
зи ра на то да ли је реч о по дру му или
шу пи у ко јој др же огрев, или шта ли у
ко јој га је жи во ти ње, или ам ба ру у ко -
ме је сме ште на хра на за њих.

Шта се све опо ре зу је и ка ко?

Ми ни стар ство је, ка да је реч о но вом
на ме ту, пре по зна ло три гру пе по моћ -
них обје ка та ко ји се опо ре зу ју. У пр -
вој гру пи су две вр сте: они ко ји ни су
згра де (бу на ри, ба зе ни, ре зер во а ри,

ци стер не…) и они ко ји спа да ју у по -
моћ не згра де из гра ђе не на истом зе -
мљи шту где и стам бе ни или по слов -
ни обје кат. То су ко тлар ни це, по дру -
ми, шу пе за сме штај огре ва и слич но.
Дру га гру па по моћ них обје ка та об у -
хва та еко ном ске објек те у скла ду са
за ко ном ко јим се уре ђу је пла ни ра ње
и из град ња, а тре ћа су над стре шни це
осно ве пре ко де сет ква дра та ко је су
са мо стал ни објек ти.

Ка да је реч о овој дру гој гру пи –
еко ном ски објек ти, ре гу ли са ни За ко -
ном о пла ни ра њу и из град њи – спи сак
је још ши ри и у пи та њу су: еко ном ски
објек ти за га је ње жи во ти ња (ста је за
га је ње ко ња, шта ле за га је ње го ве да,
објек ти за га је ње жи ви не, ко за, ова ца
и сви ња, као и објек ти за га је ње го лу -
бо ва, ку ни ћа, укра сне жи ви не и пти -
ца); пра те ћи објек ти за га је ње до ма -
ћих жи во ти ња (ис пу сти за сто ку, бе -
тон ске пи сте за од ла га ње чвр стог стај -
ња ка, објек ти за скла ди ште ње осо ке);
објек ти за скла ди ште ње сточ не хра не
(се ни ци, ма га ци ни за скла ди ште ње
кон цен тро ва не сточ не хра не, бе то ни -
ра не си ло-ја ме и си ло-трен че ви), објек -
ти за скла ди ште ње по љо при вред них
про из во да (ам ба ри, ко ше ви), риб ња -
ци, кре ча не, ћу му ра не и дру ги слич ни
објек ти на по љо при вред ном га здин -
ству (објек ти за ма ши не и во зи ла, пу -
шни це, су ши о ни це и сл.) – на во ди се у
За ко ну о пла ни ра њу и из град њи.

Код утвр ђи ва ња по ре за на имо ви ну
за 2021. го ди ну за по моћ не објек те
при ме њи ва ће се про сеч не це не ква -
драт ног ме тра га ра жа и га ра жних ме -
ста у зо на ма ко је су утвр ђе не на осно -
ву це на у про ме ту тих не по крет но сти
у зо на ма или гра нич ним зо на ма у
скла ду са чла ном 6. За ко на о по ре зи -
ма на имо ви ну, од но сно про сеч не це -
не га ра жа и га ра жних ме ста у нај о -
пре мље ни јој зо ни, ако су об ја вље не

до 30. но вем бра 2020. го ди не, на во -
ди се у но вом За ко ну о по ре зи ма на
имо ви ну.

Ко не ће мо ра ти да пла ти

Ме ђу тим, по сто ји и мо гућ ност да се
овај на мет не пла ти. Све што слу жи за
про из вод њу хра не – свињ ци, ко ко -
шињ ци, пу шни це, ам ба ри, објек ти за
трак то ре и за сточ ну хра ну – би ће
осло бо ђе но по ре за на имо ви ну. Да -
кле, об ве зни ци по ре за на имо ви ну ко -
ји не во де по слов не књи ге – што зна -
чи и гра ђа ни – не ће пла ћа ти по рез на
имо ви ну на објек те на ме ње не за при -
мар ну по љо при вред ну про из вод њу.
По сто ји јед но огра ни че ње: ако су ови
објек ти трај но усту пље ни дру ги ма ради
за ра де, он да ће се ови опо ре зи вати.

Чла ном 12. За ко на о по ре зи ма на
имо ви ну про пи са на су по ре ска осло -
бо ђе ња по ви ше осно ва, та ко да се у
сва ком кон крет ном слу ча ју утвр ђу је
да ли за обје кат по сто ји основ за по -

ре ско осло бо ђе ње. Све се у осно ви ве -
зу је за на ме ну објек та. На при мер,
ако слу же за сме штај ме ха ни за ци је
за по љо при вре ду, ре про ма те ри ја ла,
чу ва ње го то вих по љо при вред них про -
из во да, та да гра ђа ни на њих не ће пла -
ћа ти по рез јер је реч о објек ти ма на -
ме ње ним за при мар ну по љо при вред -
ну про из вод њу. Ако је реч о шу па ма
за сме штај ау то мо би ла – опо ре зу ју се
као га ра же.

Е, са да, ни шта ни је слу чај но, па та ко
ни ово на ја вље но др жав но „за вла че ње
ру ке у џеп”, јер пре не ко ли ко го ди на
гра ђа ни су ма сов но, на осно ву са те лит -
ског „ока со ко ло вог”, за сит не па ре у
ле гал не то ко ве уве ли сво је на ди вље
из гра ђе не не по крет но сти. По што су шу -
пе, га ра же, го лу бар ни ци (за ни мљи во је
да је ве ли ки број обје ка та ле га ли зо ван
као над стре шни ца) по ста ли део ка та -
стар ског си сте ма Ср би је, др жа ви се
отво ри ла мо гућ ност за пу ње ње бу џе та,
па за то не тре ба да чу ди што се Ми ни -
стар ство фи нан си ја од лу чи ло на овај
ко рак. Ни су они из ми сли ли то плу воду,
са мо су пре пи са ли од дру гих – сву да у
све ту се пла ћа на мет на ове објек те.

По рез, ре ко смо, мо ра да се пла ти,
као и у бе лом све ту, али би бу џет био
пу ни ји и, сход но то ме, го ре по ме ну та
да ва ња ма ња кад би Ми ни стар ство фи -
нан си ја ус пе ло да на пла ти ми ли он ске
ду го ве од ком па ни ја ко је иго но ри шу и
опо ме не по ре зни ка и на ло ге су да.

ОД НОВЕ ГОДИНЕ МИНИСТАРСТВО УВОДИ ЈОШ ЈЕДАН НАМЕТ

МЕДИЈИ НАПУМПАЛИ ВЕСТ О НОВОМ ПОРЕЗУ
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6 ЗДРАВЉЕ

Тај на

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко зна онај
осе ћај пре пла вље но сти не ком
та јан стве ном емо тив ном си -
лом ко ја зах те ва ћу та ње и са -
мо ћу да би оп ста ла. Та ко је -
ди но и мо же да бу де са чу ва -
на. Kада је са мо на ша, ле па,
је дин стве на, ду шом би ра на,
без зах те ва, пла но ва, без оче -
ки ва ња...

Тај на је моћ -
на ми сао ушу -
шка на емо ци ја -
ма ко је је чу ва -
ју за тво ре ну у
ћу та њу. Оног
тре нут ка кад
по же ли мо да је
по де ли мо с дру -
ги ма, по чи ње да
сла би за шти та
ко ју смо из гра -
ди ли око ње ти -
ши ном. Че сто
оче ку је мо да
нас раз у ме не -
ко на ма бли зак,
али емо тив но уда љен од на -
бо ја ко ји ми осе ћа мо. Не мо -
же не ко ко се осе ћа ло ше да
раз у ме у пот пу но сти по ру ку
ко ју пре но си мо са оду ше вље -
њем, ра до шћу и
с пу но љу ба ви.

По сто ји и
са свим дру -
га чи ја тај -
на. Не што
што др жи -
мо у се би
као отров,
осе ћа мо да
нас из је да, с
вре ме ном се
го ми ла и тра жи
да про ва ли у ви ду
олак ша ња што смо
то по де ли ли с не ким. Та -
да ода ва ње тај не има сми -
сла јер, по ред олак ша ња што
не др жи мо у се би отров не ми -
сли, мо же да нам пру жи и
увид у то да је мо жда то што
на ма не да ми ра са свим уо -
би ча је на ствар за ве ћи ну људи.

Та да се на ша нај ја ча уве ре -
ња, ко ја смо по ста ви ли као
осно ву за кре и ра ње жи вот ног
пу та, пре и спи ту ју. Ра де ћи и
по сту па ју ћи по пра ви ли ма и
мо рал ним нор ма ма усво је -
ним то ком од ра ста ња, сти гли
смо ту где смо са да – оп те ре -
ће ни не ком тај ном и ћу та -
њем, да нас не би по вре ди ли
дру ги ка да све са зна ју. Што
ду же др жи мо по диг нут тај зид
ћу та ња око се бе, од ње га ће
се од би ја ти све отров не ми -
сли ве за не за на шу тај ну, и
по вре ђи ва ће нас све док се
бол ко ји осе ћа мо у ду ши не
по ка же у ви ду те ле сног. Увек
тре ба да се за пи та мо да ли је
вред но на шег здра вља чу ва -
ње из не ве ре них оче ки ва ња,
нео др жа них обе ћа ња, ла жи и
пре ва ра. У вео тај не смо за -
пра во умо та ли лич ну по вре -
ђе ност, стид због ло ше про -
це не и ве ли ке емо тив не ин -
ве сти ци је у не што или не ко -

га, што је за пра -
во про из вод ма -
ште и прет по -
став ки. Ако
при ти сак по -
ста не пре ве лик,
тре ба по тра жи -
ти по моћ не ко -
га ко уме да
слу ша без про -
це њи ва ња и
осу ђи ва ња. Ако
не пре по зна је -
мо та кву осо бу
у окру же њу, по -
сто је струч ња -
ци...

Kолико год да смо ре ше ни
да тај ну обо је ну ра до шћу што
нам се до го ди ла чу ва мо у се -
би, она про би ја из нас кроз
осмех, ужа рен по глед, од сут -

ност... Те шко је пре -
кри ти ти ши ном

узбу ђе ност и оду -
ше вље ње. С дру -
ге стра не, чу ва мо
тај ну ко ја нас из -

је да упо р но
и до след но

иа ко се не
осе ћа мо
до бро у
с в о  ј о ј
к о  ж и .

Не ки ра -
ди је при ста ју на до жи вот -

но ћу та ње и са кри ва ње сво -
је тај не, не оба зи ру ћи се

на то што им се ства ра ју
ожиљ ци на ду ши по ко ји ма
их ка сни је пре по зна ју.

Сре ћа во ли ти ши ну, а ту га
при чу... Ко ја је при ро да ва ше
тај не?

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Не може неко ко
се осећа лоше да
разуме у
потпуности поруку
коју преносимо са
одушевљењем,
радошћу и с пуно
љубави.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: АНИ ТА АЛ ТЕ РОВ, НУ ТРИ ЦИ О НИСТ КИ ЊА

СА АЛЕР ГИ ЈОМ НА ХРА НУ МО ЖЕ 
СЕ ЖИ ВЕ ТИ, АЛИ УЗ ОПРЕЗ!

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако па ти те од ви со ког

при ти ска, ево ле ко ва

из при ро де ко ји вам,

уз аде кват ну те ра пи ју

и ко ри го ва ње жи вот -

них на ви ка, мо гу би ти

од ко ри сти у ре гу ли са -

њу тог про бле ма.

Са ме љи те 100 г ла -

не ног се ме на и си пај те

га у по су ду с по клоп цем, па пре лиј те са 180–200 мл про кљу ча ле

во де и оста ви те да по кло пље но од сто ји пре ко но ћи. Су тра дан у

охла ђе ну сме су до дај те 30 мл до ма ћег сир ће та од ди вљих ја бу ка

и кру ша ка и пу сти те да од сто ји нај ду же два са та. На кон то га

исец кај те на ко лу ти ће че ти ри че на бе лог лу ка, па и то до дај те у

ме ша ви ну и оста ви те да од сто ји још два са та. Овај ка ша сти про -

из вод сва ко днев но кон зу ми рај те 40 ми ну та пре обро ка и 15 ми -

ну та по сле обро ка.

Бе ли лук мо же те при пре ми ти и у ма сли но вом уљу. Из гње чи те

шест че но ва бе лог лу ка, па у то до дај те ма ло со ли или биљ ног за -

чи на, две су пе не ка ши ке ма сли но вог уља, јед ну ка фе ну ка ши чи -

цу сир ће та и ма ло во де, пер шу на и ми ро ђи је. Овај лек мо ра би -

ти у ка ша стој фор ми и тре ба га кон зу ми ра ти уз сва ки оброк нај -

ду же ме сец да на.

На род ни ле ко ви
против ви со ког

при ти ска

Ста ти сти ке по ка зу ју да сва ка
пе та од ра сла осо ба и сва ко тре -
ће де те да нас па те од не ког
обли ка алер ги је, а вр ло че сто
алер гиј ску ре ак ци ју иза зи ва ју
од ре ђе не на мир ни це. Стрес, не -
пра вил на ис хра на ге не тич ки
мо ди фи ко ва ном и за тро ва ном
хра ном, број на за га ђе ња око -
ли не, стал на из ло же ност опа -
сним суп стан ца ма, сна жни ле -
ко ви с мно го не же ље них деј -
ста ва и дру ге вр сте по ре ме ћа ја
жи вот не рав но те же као ре зул -
тат су нам до не ли по ја ву ау то -
и му них бо ле сти, од ко јих су
раз не вр сте алер ги ја нај че шћи
про блем.

О то ме ка кве нам све не да ће
до но се ну три тив не алер ги је, ка -
ко да пре по зна мо симп то ме,
ка ко се по ста вља ди јаг но за, ка -
ко из гле да ле че ње и ко ји су
нај че шћи алер ге ни раз го ва ра -
ли смо с по зна том пан че вач -
ком ну три ци о нист ки њом Ани -
том Ал те ров.

На ша са го вор ни ца је ујед но и
чла ни ца На ци о нал ног удру же -
ња за по моћ и по др шку осо ба -
ма са алер ги ја ма, це ли ја ки јом
и оста лим ау то и му ним обо ље -
њи ма са огра ни че њи ма у исхра -
ни „Алер ги ја и ја”. Ово је, ина -
че, пр во удру же ње тог ти па у
Ср би ји.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За што на ста ју
алер ги је на хра ну и ко је намир -
ни це их нај че шће иза зи ва ју?

АНИ ТА АЛ ТЕ РОВ: Алер ги ја
на хра ну је за пра во иму но ло -
шка ре ак ци ја ор га ни зма на про -
те ин од ре ђе не на мир ни це. Да -
нас по сто је алер ги је на го то во
сва ку на мир ни цу, као и на мно -
ге ин ха ла ци о не алер ге не, али
ме ђу осам нај че шћих ну три -
тив них алер ге на из два ја ју се:
ја ја, пше ни ца, мле ко, ри ба, ки -
ки ри ки, со ја, је згра сто во ће и
мор ски пло до ви. Овој ли сти је
не дав но до дат и су сам.

l По ко јим симп то ми ма ће -
мо пре по зна ти да смо алер гич -
ни на не ку на мир ни цу?

– По сто је ра ни и ка сни симп -
то ми алер ги је. Ра ни се ја вља ју
не ко ли ко се кун ди на кон кон -
так та са алер ге ном и тра ју од
два до три са та, а ка сни се ја -
вља ју од шест до осам са ти од
кон так та и тра ју до 24 са та.
Симп то ми су раз ли чи ти и за -
ви се од ор га на на ко ме се ре -
ак ци ја од ви ја. У слу ча ју ну три -
тив них алер ге на нај че шћи
симп то ми су по вра ћа ње, про -
лив, гр че ви, за тим про ме не на
ко жи: ур ти ка ри је, по гор ша ње
ато пиј ског дер ма ти ти са, те го -
бе на ре спи ра тор ним ор га ни -
ма – ри ни тис, брон хо спа зам,
аст ма... Нај те жа и нај о па сни ја
алер гиј ска ре ак ци ја је ана фи -
лак тич ки шок, ко ја мо же има -
ти и смрт ни ис ход.

l Да ли је те шко уо чи ти алер -
ги ју код ма ле де це?

– Пр ви сиг на ли алер ги је код
бе ба углав ном се ја вља ју на ко -
жи, у ви ду ек це ма или ства ра -
ња ато пиј ског дер ма ти ти са. Ис -
тра жи ва ња су по ка за ла да 60%
де це са ато пиј ским дер ма ти ти -
сом има и не ку алер ги ју на хра -
ну, али сва ка ко док се алер ги ја
не до ка же алер го ло шким те -
стом не тре ба ис кљу чи ва ти сум -
њи ве на мир ни це из ис хра не.

l Ка ко се ди јаг но сти ку је
алер ги ја?

– Основ на ди јаг но сти ка под -
ра зу ме ва „prick” тест на ко жи
и алер го ло шки тест на ну три -
тив не алер ге не пу тем кр ви. Мо -
рам да на гла сим да је је ди ни
ме ро да ван тест пу тем кр ви –
тест на ИгЕ ан ти те ла. На и ме,
че сто се де ша ва да љу ди ура де
тест на ИгГ ан ти те ла, ко ји је у
ства ри тест на ин то ле ран ци ју,
а не на алер ги ју. Те сто ви се
мо гу ра ди ти и бе ба ма од ме -
сец да на, али у прак си по сто ји
про блем, јер се ро ди те љи ма

често го во ри да до де те то ве пе -
те го ди не ни су ме ро дав ни да
про це не има ли по тре бе да се
ра ди та кав тест, од но сно њи -
хо ве сум ње да је де те алер гич -
но че сто се не схва та ју озбиљ -
но. На Ин сти ту ту за мај ку и
де те ови те сто ви се ра де и бе -
ба ма, али у оста лим гра до ви -
ма на ше зе мље то ни је слу чај,
па су ро ди те љи при ну ђе ни да
де цу ра ди те сти ра ња во де у
при ват не ла бо ра то ри је.

l Има ли ле ка за ну три тив -
не алер ги је?

– Глав на те ра пи ја код алер -
ги ја на хра ну је ели ми на ци о на
ди је та. Kада се утвр ди ко ја на -
мир ни ца је узроч ни але р ген, он -

да се она ис кљу чу је из ис хра не.
До бра ствар је та што сви алер -
ге ни има ју аде кват ну за мен ску
на мир ни цу. По треб но је са мо
да се але р гич не осо бе и чла но -
ви њи хо вих по ро ди ца еду ку ју и
да ис пр о ба ва ју раз ли чи те ре -
цеп те – да при пре му хра не пре -
тво ре у ис тра жи ва ње и игру. Си -
ту а ци ја се не мо же про ме ни ти,
па је нај јед но став ни је при хва -
ти ти је и про на ћи у све му то ме
не што по зи тив но. Нај бит ни ја
ствар код би ло ко је алер ги је је -
сте па жљи во чи та ње де кла ра -
ци ја, јер се у мно гим на мир ни -
ца ма на ла зе не ки од але р ге на.

l Ко је за ме не су на рас по ла -
га њу осо ба ма але р гич ним на
мле ко?

– Ал тер на ти ва за мле ко су
ов се но, ки но и но, ко ко со во,

просе но, пи рин ча но, со ји но и
хељ ди но мле ко, а они ко ји сме -
ју да кон зу ми ра ју ора ша сте пло -
до ве на рас по ло га њу има ју и
ба де мо во и ле шни ко во мле ко.
Ова мле ка ну три тив но не за -
до во ља ва ју бе би не по тре бе, пу -
на су ше ће ра и дру гих до да та -
ка, та ко да се не пре по ру чу ју
као за ме на за мле ко за бе бе.
По гре шно се и зо ву – мле ко,
то су за пра во на пи ци и ни су
до вољ ни за раз вој но во ро ђен -
ча ди. С дру ге стра не, тре ба во -
ди ти ра чу на и ко је биљ не на -
пит ке ку пу је те. Оба ве зно про -
чи тај те са став тих про из во да,
јер че сто са др же до ста до да та -
ка и ше ће ра. Нај бо ље би би ло

да их са ми на -
пра ви те. Па вла -
ку за ку ва ње
алер гич не осо -
бе мо гу за ме -
ни ти „кре ма ма”
за ку ва ње на ба -
зи ов са, ко ко са,
пи рин ча, со је и
слич но. Уме сто
си ра до ступ ни
су биљ ни си ре -
ви, а уме сто
масла ца у ре -
цеп ти ма се мо -
гу ко ри сти ти
хлад но це ђе но
ко ко со во уље,
свињ ска маст
или ка као
путер.

l Чи ме се мо гу за ме ни ти
пше нич но и дру га бра шна у
рецеп ти ма?

– У за ви сно сти од то га шта
спре ма те, те да ли сте але р -
гич ни на глу тен ске жи -
та ри це или има те це -
ли ја ки ју, као за ме -
на за пше нич но
бра шно мо гу се
ко ри сти ти бра шна
од дру гих без глу -
тен ских жи та ри -
ца, као на при мер:
ри жи но, про се но,
ку ку ру зно, ке сте но во
или хељ ди но бра шно.
До ступ не су и већ го то ве
сме се без глу тен ског бра шна,
ко је нај че шће пред ста вља ју сме -
ше ку ку ру зног скро ба и још не -
ких са сто ја ка, по пут пси ли ју -
ма, та пи о ке, бра шна од ле ће,
мал то дек стри на и слич но. Овас
је од лич на ну три тив на за ме на
за пше ни цу, јер са др жи ве ће
ко ли чи не Б-глу ка на, што ути -
че на вред но сти гли ке миј ског
ин дек са. Б-глу ка ни до при но се
сма ње њу хо ле сте ро ла и ше ће -
ра у кр ви. Овас је та ко ђе бо гат
цин ком. Пи ри нач са др жи зна -
чај не ко ли чи не биљ них гу ма
и пек ти на, а пре по ру чу је се
упо тре ба ин те грал ног, цр ве ног
или дивљег пи рин ча. Kукуруз
у од но су на пше ни цу има 
ве ћи садржај скро ба, а ма ње

целулозе, што је до бро за не ке
бо ле сти ди ге стив ног трак та, јер
се ор га ни за ва ре ње ма ње оп -
те ре ћу ју. Про со са др жи зна чај -
не ко ли чи не цин ка и хро ма,
ла ко се ва ри и има есен ци јал -
не ами но ки се ли не. Хељ да има
ве ћу ко ли чи ну це лу ло зе и биљ -
них вла ка на, као и ми не ра ла,
а на ро чи то је бо га та цин ком и
ви та ми ни ма Б-гру пе, па се пре -
по ру чу је у при пре ми пе кар -
ских и по сла сти чар ских про -
из во да. Са др жи ви ше ка ли ју -
ма и кал ци ју ма не го дру ге жи -
та ри це, као и два-три пу та ви -
ше гво жђа не го дру га жи та.

l Да ли алер ги је мо гу да не -
ста ну?

– Да, не ке алер ги је не ста ју
то ком де тињ ства, али не ке оста -
ју трај но. На при мер, алер ги ја
на кра вље мле ко мо же да про -
ђе до кра ја пр ве го ди не жи во -
та код 60% де це, а око 98% де -
це ће под но си ти мле ко на кра -
ју дру ге го ди не жи во та.

l С ко јим се све про бле ми -
ма су сре ћу алер гич не осо бе?

– Као што сам већ спо ме ну -
ла, код ма ле де це је чест про -
блем не бла го вре ме не ди јаг но -
сти ке. Та ко ђе, де ца че сто не -
ма ју обез бе ђе не обро ке без алер -
ге на у ко лек ти ви ма, што је ве -
ли ки иза зов за чи та ву по ро ди -
цу. Од ра сли се су о ча ва ју и с
ло шим де кла ра ци ја ма на про -
из во ди ма, не ин фор ми са но шћу
за по сле них у ре сто ра ни ма и
не мо гућ но шћу пру жа ња пра -
вих ин фор ма ци ја, као и с не -
ра зу ме ва њем око ли не. Удру -
же ње „Алер ги ја и ја”, из ме ђу

оста лог, ин тен зив но ра ди и
на раз во ју све сти о овим

ато пиј ским обо ље -
њи ма и за ла же се

за про ме не у дру -
штву ко је би до -
ве ле до ква ли тет -
ни јег жи во та осо -
ба са алер ги ја ма
и дру гим огра ни -

че њи ма у ис хра ни.
Пла ни ра мо да сле -

де ће го ди не по кре не -
мо про је кат „Хра на под лу -

пом”, уз по др шку ме ђу на род -
не ор га ни за ци је ЕФА ко ја на
европ ском ни воу за го ва ра пра -
вил но де кла ри са ње на мир ни -
ца и раз вој све сти о алер ги ја -
ма на хра ну. Овом ак ци јом же -
ли мо да по кре не мо про ме не у
обла сти де кла ри са ња на мир -
ни ца и без бед ни је ис хра не ван
ку ће, за ла жу ћи се за си гур ни -
ји, здра ви ји и ква ли тет ни ји жи -
вот осо ба ко је има ју здрав стве -
на огра ни че ња у ис хра ни.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Анита Алтеров



На кон што је Евро па у че твр -
так, 29. ок то бра, пре ма ши ла
праг од 10 ми ли о на слу ча је ва
ко ро на ви ру са, за бе ле жив ши
при том и нај ве ћу уче ста лост
слу ча је ва ко ви да 19 од по чет -
ка пан де ми је, по што је у прет -
ход них се дам да на при ја вље -
но 1,5 ми ли о на обо ле лих, многе
зе мље Ста рог кон ти нента одлу -
чи ле су да се за тво ре. Да ли и
Ср би ју че ка иста судби на?

С по ра стом бро ја но во за ра же -
них ко ро на ви ру сом Ср би ја се
при бли жа ва сце на ри ју ко ји је
већ по го дио ре ги он, али и ве -
ли ки број европ ских зе ма ља.
Око нас пан де ми ја бук ти и

нема обла сти ко ја се не на ла -
зи пред за и ста ве ли ким
изазовима.

Европ ске зе мље ових да на
јед на за дру гом уво де по ли циј -
ски час и лок да ун, то јест за -
кљу ча ва ње. Уко ли ко и бро је ви
у Ср би ји на ста ве да иду уз ла -
зном ли ни јом, не ма сум ње да
би та ко не што уско ро мо гло да
са че ка и нас.

До бар је тре ну так да про а -
на ли зи ра мо ка ко се тре нут но с
ко ро ном но си Евро па, да би -
смо се на вре ме пси хич ки, фи -
зич ки и ло ги стич ки и са ми при -
пре ми ли за евен ту ал не но ве
ри го ро зне ме ре.

Дра га на Ко жан

ТЕМА БРОЈА
Петак, 6. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Због го то во екс пло зив ног

ра ста бро ја обо ле лих то ком

про шле не де ље Ау стри ја је

про гла си ла но ви лок да ун.

Он је по чео у уто рак, 3. но -

вем бра, и тре ба ло би да

тра је до кра ја овог ме се ца.

Уве ден је по ли циј ски час од

20 са ти уве че до 6 ују тру.

От ка за на је ве ћи на до га -

ђа ја, а ре сто ра ни и ка фи ћи

су за тво ре ни, с тим што то -

ком да на, од 6 до 20 са ти,

мо гу да вр ше до ста ву. Ве -

ћи на обје ка та са за бав ним

са др жа ји ма је за тво ре на.

Вла да је уве ла стро га огра -

ни че ња и у ве зи с при ват -

ним дру же њи ма.

Ка ко је по ру чио ау стриј -

ски кан це лар Се ба сти јан

Курц, за фир ме ко је мо ра ју

да об у ста ве рад би ће обез -

бе ђен па кет по мо ћи. Пред у -

зет ни ци ће до би ти фи нан -

сиј ску по др шку у из но су од

80% од про да је ко ју су

оства ри ли у истом пе ри о ду

про шле го ди не.

Овај лок да ун је ина че не -

што ла ба ви ји од прет ход ног,

ко ји је био на сна зи у про -

ле ће, бу ду ћи да са да тр го -

вач ке рад ње ипак оста ју

отво ре не, а и по је ди ни пру -

жа о ци услу га, по пут фри -

зер ских са ло на и фи зи о те -

ра пе у та, мо гу да на ста ве да

ра де.

Вр ти ћи и основ не шко ле

у Ау стри ји не ће се за тва ра -

ти, при че му уче ни ци из ме -

ђу 10 и 14 го ди на мо ра ју да

но се ма ске на на ста ви. На -

кон је се њих пра зни ка уво ди

се он лајн на ста ва за сред -

ње шко ле и фа кул те те. За -

тва ра ју се хо те ли, осим за

по слов не љу де. От ка за ни су

сви кул тур ни и спорт ски до -

га ђа ји, про сла ве ро ђен да -

на, бо жић ни сај мо ви, као и

свад бе не све ча но сти (до -

зво ље но је је ди но вен ча ње

код ма ти ча ра). Из у зе так су

про бе и умет нич ки на сту пи

без пу бли ке ко ји се из во де

у по слов не свр хе. Спорт ски

објек ти су за тво ре ни за

ама тер ске спор ти сте, док

про фе си о нал ни спор ти сти

мо гу да на ста ве сво је ак тив -

но сти и да уче ству ју на так -

ми че њи ма. За тво ре ни су

ба зе ни, те ре та не, му зе ји и

би о скоп ске дво ра не.

Ау стри ја

Фран цу ска је ушла у дру ги

лок да ун у пе так, 30. ок то -

бра, а Фран цу зи мо гу да из -

ла зе из сво јих до мо ва са мо

ра ди од ла ска у про дав ни цу,

код ле ка ра и на по сао ако

ни је мо гућ рад од ку ће. Љу -

ди ма је до зво ље но и да

напoљу ве жба ју сат вре ме -

на днев но, али не сме ју да

се уда ље ви ше од јед ног ки -

ло ме тра од свог до ма. При

сва ком из ла ску мо ра ће да

има ју по твр ду о оправ да но -

сти тог чи на, јер у про тив -

ном ри зи ку ју да пла те ка зну

од 135 евра.

На ци о нал ни лок да ун за

65 ми ли о на ста нов ни ка

Фран цу ске би ће на сна зи

нај ра ни је до 1. де цем бра,

али здрав стве ни струч ња ци

упо зо ра ва ју да би мо гао да

по тра је и и ду же.

Пу то ва ња уну тар Фран -

цу ске се за бра њу ју, али гра -

ни це са чла ни ца ма ЕУ оста -

ју отво ре не. По се те по ро ди -

ци и при ја те љи ма су за бра -

ње не. Фа бри ке и гра ди ли -

шта су на ста ви ли да ра де, а

отво ре ни су и вр ти ћи, ја сли -

це  и шко ле, али не и уни -

вер зи те ти. Уче ни ци од шест

го ди на и ста ри ји мо ра ју да

но се ма ске у шко ла ма, док

су ра ни је оне би ле оба ве зне

за де цу ста ри ју од 11 го дина.

Са мо не ко ли ко са ти пре

но што ће на сту пи ти но ви

лок да ун на под руч ју це ле

Фран цу ске, за бе ле же не су

не ви ђе не гу жве на глав ним

из ла зним са о бра ћај ни ца ма

из Па ри за. Kолоне су у јед -

ној од ре ги ја би ле ду гач ке

укуп но 700 ки ло ме та ра.

Фран цу ски ме ди ји ја вља ју

ка ко су мно ги Па ри жа ни

на пу сти ли град и сво је ста -

но ве ка ко би лок да ун про -

ве ли не где у при ро ди.

Фран цу ска

И бел гиј ске вла сти од лу чи -

ле су кра јем про шле не де ље

да по ја ча ју ме ре ка ко би по -

ку ша ле да успо ре ши ре ње

за ра зе ко ро на ви ру сом, ко је

у тој зе мљи по при ма дра ма -

тич не раз ме ре. Лок да ун је

по чео у не де љу, 1. но вем -

бра, и би ће на сна зи до 13.

де цем бра, с тим што ће

власт ева лу и ра ти си ту а ци ју

1. де цем бра.

По но вим пра ви ли ма,

Бел ги јан ци у сво је до мо ве

не сме ју да при ма ју го сте,

из у зев јед ног бли ског кон -

так та. Оку пља ња на отво ре -

ном огра ни че на су на нај ви -

ше че ти ри осо бе. За бра ње -

ни су сви из ла сци из до мо -

ва сем у слу ча ју ку по ви не,

крај ње ну жде или оба ве -

зног по сла. За тво ре не су и

спољ не гра ни це Бел ги је за

сва пу то ва ња сем за она ко -

ја спа да ју у нео п ход на.

У зе мљи су то ком ок то бра

већ за тво ре ни сви ба ро ви и

ка фи ћи, ма ске су оба ве зне

сву да на јав ном про сто ру, а

на сна зи је и по ли циј ски

час од 22 до 6 са ти. Спорт -

ски и кул тур ни објек ти пре -

ки ну ли су рад.

Од 1. но вем бра су за тво -

ре не све про дав ни це ко је се

не сма тра ју ну жним, с тим

што је до зво ље на до ста ва.

Шко ле не ће ра ди ти бар до

15. но вем бра. Уве де на је

оба ве за ра да од ку ће где

год је то из во дљи во.

Са хра на ма мо же при су -

ство ва ти нај ви ше 15 осо ба,

а оку пља ња по сле са хра на

ни су до зво ље на. Јав не слу -

жбе ра де и за сад не ма за -

бра не пу то ва ња ни уну тар

Бел ги је ни у дру ге др жа ве.

Бел ги ја у по след ње две не -

де ље бе ле жи нај ве ћи број

за ра же них на 100.000 ста -

нов ни ка у Евро пи и дру гу

нај ви шу сто пу смрт но сти у

све ту.

Бел ги ја

У ви ше гра до ва ши ром Шпа -

ни је про шлог ви кен да из би -

ли су на сил ни су ко би из ме -

ђу по ли ци је и де мон стра на -

та ко ји про сте сту ју про тив

но вих ре стрик ци ја уве де них

због пан де ми је ко ро на ви ру -

са. Шпан ски ме ди ји су об ја -

ви ли да су се сто ти не љу ди

бо ри ле с по ли ци јом у Бар се -

ло ни у но ћи из ме -

ђу су бо те и не де -

ље, а слич ни ин -

ци ден ти до го ди ли

су се и у дру гим

гра до ви ма.

Шпа ни ја је, са

око 47 ми ли о на ста нов ни ка,

ше ста зе мља у све ту ко ја је

пре шла праг од ми ли он за ра -

же них по сле САД, Ин ди је,

Бра зи ла, Ру си је и Ар ген ти не.

Пар ла мент је у че твр так, 29.

ок то бра, одо брио про ду же ње

ван ред ног ста ња у зе мљи до

9. ма ја иду ће го ди не. Ви ше

ре ги ја је за тво ре но за пу то -

ва ња. Kаталонија, као јед на

од нај по го ђе ни јих ре ги ја, у

че твр так је уве ла пет на е сто -

днев ну за бра ну ула ска на

сво ју те ри то ри ју и из ла ска с

ње. Мно ги гра до ви, укљу чу -

ју ћи Бар се ло ну,

уве ли су по ли циј -

ски час то ком но ћи.

Но ве ме ре

укљу чу ју за тва ра -

ње би о ско па и по -

зо ри шта и про ду -

же ње за тва ра ња ба ро ва и

ре сто ра на. Од пет ка, 30. ок -

то бра, у по ноћ, от ка за ни су

сви кул тур ни до га ђа ји и

ван школ ске ак тив но сти уче -

ни ка. Шко ле још увек ра де.

Шпа ни ја

Не мач ка кан це лар ка Ан ге ла

Мер кел и 16 др жав них гу -

вер не ра сло жи ли су се да од

по не дељ ка, 2. но вем бра,

уве ду де ли мич но за кљу ча -

ва ње Не мач ке. Оно под ра зу -

ме ва че тво ро не дељ но за тва -

ра ње ре сто ра на, ба ро ва, би -

о ско па, по зо ри шта и дру гих

слич них обје ка та на ме ње них

за за ба ву и ра зо но ду. Не ће

ра ди ти ни фит нес-сту ди ји и

све вр сте јав них ба зе на, ко -

зме тич ки са ло ни, са ло ни за

ма са жу и за те то ви ра ње и

све што се ти че не ге те ла.

Ре сто ра ни ће мо ћи са мо

да до ста вља ју хра ну и пи ће.

Про фе си о нал на спорт ска

так ми че ња одр жа ва ће се

без пу бли ке, а ама те ри ће

спор том мо ћи да се ба ве са -

мо ин ди ви ду ал но. За бра -

ње но је но ће ње у хо те ли ма,

мо те ли ма, пан си о ни ма или

при ват ним апарт ма ни ма,

осим ако се ра ди о нео п ход -

ним пу то ва њи ма.

Оста ју отво ре ни вр ти ћи,

шко ле, мен зе, хра мо ви,

фри зер ски са ло ни, за нат -

ске рад ње и про дав ни це, с

тим што је до зво ље но да у

про сто ру бу де је дан ку пац

на 10 ква дра та. Нео п ход ни

ме ди цин ски трет ма ни, као

што је фи зи о те ра пи ја, та ко -

ђе ће и да ље би ти мо гу ћи.

Мер ке ло ва је обе ћа ла да

ће ком па ни је по го ђе не но -

вим де ли мич ним за кљу ча -

ва њем до би ти еко ном ску

по др шку, ре кав ши да ће ма -

ња пред у зе ћа мо ћи да ра чу -

на ју на по моћ у ви си ни од

75 од сто свог при хо да.

Не мач ка

Вла сти у Грч кој од лу чи ле су

да про ду же по ли циј ски час

и да за тво ре ре сто ра не и ба -

ро ве у нај на се ље ни јим де ло -

ви ма зе мље на ме сец да на

ка ко би об у зда ле по нов ни

раст слу ча је ва ко ви да 19.

Но ве ме ре су сту пи ле на

сна гу 3. но вем бра и тра ја ће

ме сец да на. Од пет ка, 30.

ок то бра, уве ден је ка ран тин

у ре ги о ни ма Со лун, Ла ри са

и Ро до пи са око ли ном. У

њи ма ће ва жи ти че твр ти

ни во уз бу не, ко ји под ра зу -

ме ва за бра ну оку пља ња,

као и за бра ну од ла ска у

дру ге ре ги о не.

Грч ка

Ита ли ја већ да ни ма оба ра

днев не ре кор де у бро ју за -

ра же них, ко ји иде и пре ко

30.000, па је уве ден по ли -

циј ски час од 22 са та до пет

ују тро на це лој те ри то ри ји

Ита ли је.

Двадесет ита ли јан ских

ре ги ја би ће по де ље но у три

зо не: зе ле ну, на ран џа сту и

цр ве ну, у за ви сно сти од

озбиљ но сти епи де ми о ло -

шке си ту а ци је.

За вре ме тра ја ња по ли -

циј ског ча са мо гу ће је кре -

та ње са мо ра ди ра да или

здра вља. Гим на зи је пре ла -

зе на он лајн на ста ву, а му -

зе ји су за тво ре ни. Тр жни

цен три не ће ра ди ти то ком

ви кен да и пра зни ка, а јав -

ни пре воз не мо же да при -

ма ви ше од 50% укуп ног ка -

па ци те та пут ни ка. Kрста -

рења су та ко ђе от ка за на,

осим оних ко ја су у то ку.

Италија

Хр ват ски На ци о нал ни штаб

ци вил не за шти те у че твр -

так, 29. ок то бра, до нео је

три но ве од лу ке, ко је се од -

но се на про ду же ње по сто је -

ћих ме ра, као и на уво ђе ње

но вих ме ра у Брод ско-по -

сав ској жу па ни ји.

Про ду же но је тра ја ње од -

лу ке о при вре ме ној за бра ни

пре ла ска пре ко гра нич них

пре ла за Хр ват ске до 19. но -

вем бра. Тра ја ње по сто је ћих

епи де ми о ло шких ме ра у За -

гре бу про ду же но је до 30.

но вем бра.

Што се ти че Брод ско-по -

сав ске жу па ни је, уве де не су

ме ре ко је ће би ти на сна зи од

2. до 30. но вем бра. На свим

дру штве ним и јав ним оку -

пља њи ма оба ве зно је при др -

жа ва ње свих про пи са них

епи де ми о ло шких ме ра, а ако

се она одр жа ва ју у за тво ре -

ном про сто ру, оба ве зно је но -

ше ње ма ски. За бра ње не су

по се те ко ри сни ци ма до мо ва

за ста ри је и не моћ не, као и

ко ри сни ци ма дру гих уста но -

ва со ци јал не за шти те ко је

пру жа ју услу гу сме шта ја.

Пред сед ник Хр ват ске Зо -

ран Ми ла но вић ре као је про -

шлог пет ка да „не ма шан се”

да уве де по ли циј ски час.

Хр ват ска

КО РО НА У СВЕ ТУ

ЕВРО ПА ГО РИ, СВЕ ВИ ШЕ ДР ЖА ВА СЕ ЗА КЉУ ЧА ВА, 
ДА ЛИ ТО ЧЕ КА И НАС?

Бри тан ски пре ми јер Бо рис

Џон сон, ко ји је и сам бо ло -

вао од ко ви да 19, про гла сио

је уво ђе ње но вог лок да у на у

Ен гле ској од 5. но вем бра до

2. де цем бра. За раз ли ку од

прет ход ног, про лећ ног лок -

да у на, шко ле и фа кул те ти

са да оста ју отво ре ни.

Гра ђа ни мо гу пу то ва ти у

ино стран ство ис кљу чи во због

по сла. „Пре ми јер ли га” се

на ста вља, али ће ама тер ски

спор то ви би ти ста вље ни на

че ка ње. Из у зет не си ту а ци је

кад гра ђа ни мо гу да на пу сте

сво је до мо ве је су: од ла зак у

шко лу или на фа кул тет,

одла зак на по сао (у слу ча ју

да је не мо гућ рад од ку ће),

ве жба ње и ре кре а ци ја на

отво ре ном, ме ди цин ски раз -

ло зи, ку по ви на основ них на -

мир ни ца и бри га о дру ги ма.

У Ве ли кој Бри та ни ји број

за ра же них ко ро на ви ру сом

пре ма шио је ми ли он.

Ве ли ка Бри та ни ја
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Ако сте во зач, на да мо се да сте већ
то ком прет ход них да на пре бри ну ли
бри гу око за ме не лет њих гу ма за зим -
ске. Уко ли ко ни сте, то би вас, с пр -
вим сне гом, мо гло по при лич но ко -
шта ти. Да би сте про шли без ка зне,
по ред гу ма, тре ба ће вам још по не што
од опре ме на ме ње не нај хлад ни јем го -
ди шњем до бу. Про ве ри ли смо ко ли -
ко при пре ма за зи му ко шта во за че...

За кон је ја сан: упо тре ба зим ских гу -
ма оба ве зна је од 1. но вем бра до 1.
апри ла на сва че ти ри точ ка, ако на
пу ту има сне га, ле да или по ле ди це.
Ду би на ша ре на га зе ћем сло ју на пне -
у ма ти ци ма мо ра би ти ми ни мум че -
ти ри ми ли ме тра.

Ако је пан де ми ја ко ви да 19 не што
до бро до не ла, он да је то ди сци пли на
ме ђу вла сни ци ма во зи ла, ко ји су овог
пу та, ка ко твр де вул ка ни зе ри, да би
из бе гли гу жве, и де сет да на пре ро ка
за ка зи ва ли тер мин за за ме ну гу ма.

Штед ња је ов де не по жељ на

– Kомплет за ме не гу ме по точ ку, што
под ра зу ме ва де мон та жу, мон та жу и
ба лан си ра ње, ко шта од 500 до 900
ди на ра у за ви сно сти ве ли чи не фел не
и вр сте во зи ла – об ја шња ва ју у јед ној
вул ка ни зер ској рад њи.

Зим ске гу ме у про се ку тра ју три-че -
ти ри го ди не, а на бав ка ових пне у матика
ни је баш ма ли из да так за кућ ни бу џет.

– Нај јеф ти ни је, та ко зва не ба џет гу -
ме, у ко је спа да ју и ки не ске и до ма -
ће, ко шта ју око 3.500 ди на ра за, ре -
ци мо, „фи јат пун то”, док су пре ми јум
пне у ма ти ци три пу та ску пљи, па им
је оквир на це на 10.000 ди на ра. С дру -
ге стра не, за про сеч но во зи ло сред ње
кла се, ти па „ре но ла гу на”, це на зим -
ске гу ме кре ће се од 4.500 до 7.500
ди на ра. На рав но, нај ску пљи зим ски
пне у ма тик има ју џи по ви, и то од 6.000-

-7.000 до 20.000 ди на ра – на гла ша ва ју
вул ка ни зе ри.

На гу ма ма се не сме ште де ти, па је
та ко ира ци о нал но пи та ње да ли се
зим ски пне у ма ти ци мо ра ју ста ви ти
на сва че ти ри точ ка.

– Мно го је бит но да се зим ске гу ме
ста ве на сва че ти ри точ ка. Ако би сте
их, ре ци мо, ста ви ли са мо на пред ње
точ ко ве, до шли би смо у си ту а ци ју да
вам при ли ком ко че ња зад њи део во -
зи ла оде ис пред пред њег и на пра ви ли
би сте ка рам бол. Из у зет но је зна чај но
да коч ни це рав но мер но хва та ју, а да
би то мо гле по сне гу и ле ду, ша ра на

гу ми не сме би ти та ња од че ти ри мили -
ме тра. То је ми ни мум ми ни му ма –
апо стро фи ра ју вул ка ни зе ри и до да ју
да це на зим ских гу ма и ни је то ли ко
ви со ка јер, ка ко ка жу, јед но пу ње ње
ре зер во а ра вре ди као две гу ме.

Ком про ми сно ре ше ње

Ком про ми сно ре ше ње и за нов ча ник
и за без бед ност на пу ту мно ги на ла зе
у уни вер зал ним гу ма ма. То има сми -
сла са мо у јед ном слу ча ју.

– Уни вер зал не гу ме пре по ру чу ју се
са мо за во за че ко ји не пре ла зе ви ше
од 10.000 ки ло ме та ра го ди шње. То је
ком про мис из ме ђу лет њих и зим ских
гу ма и у про се ку су од 20 до 30 од сто
ску пље у од но су на зим ске или лет ње
гу ме. Реч је о гу ма ма ко је има ју до -
вољ но ме ко ће да не гу бе по треб на
свој ства на зим ским тем пе ра ту ра ма

ис под се дам сте пе ни. Ме ђу тим, упра -
во та ме ко ћа ути че да се ови пне у ма -
ти ци мно го ви ше ха ба ју ле ти, на плус
40 сте пе ни. Све има сво ју це ну –
поручу ју у вул ка ни зер ској рад њи и
до да ју је век тра ја ња гу ма од 30.000
до 50.000 ки ло ме та ра.

Ина че, зим ска гу ма је нео п ход на и
ка да је хлад но, без об зи ра на то да ли
има сне га или не ма.

– Ако тем пе ра ту ра ва зду ха пад не
ис под се дам сте пе ни, лет ње гу ме гу бе
сво ја свој ства, знат но лак ше про кли -
за ва ју и има ју ду жи за у став ни пут.
Та ко ђе, под ло га че сто бу де знат но
хлад ни ја од ва зду ха, што има свој
ути цај – об ја шња ва Да мир Ока но вић,
ди рек тор Kомите та за са о бра ћај.

Те жак уда рац по џе пу

Kада је реч о ка зна ма због во жње с лет -
њим гу ма ма по ле ду, су сне жи ци или
сне гу, оне мо гу би ти па пре не ма ко ли -
ки ми нус био. За ко ри шће ње лет њих
уме сто зим ских гу ма на пу ту пре кри -
ве ном сне гом, ле дом или по ле ди цом
ка зне из но се од 10.000 до 20.000 ди на -
ра за фи зич ка ли ца, од 60.000 до 800.000
ди на ра за прав на ли ца, а за пред у зет -
ни ке из ме ђу 30.000 и 200.000 ди на ра.

У слу ча ју да до ђе до не зго де иза зва -
не упра во ти ме што во зи ло ни је има ло
зим ске гу ме, а што се тре ти ра као тех -
нич ки не ис прав но во зи ло, ка зне су још
ве ће. Та ко у слу ча ју не зго де у ко јој не -
ма по вре ђе них и до шло је до ма ње ма -
те ри јал не ште те во зач ко ји је крив мо -
ра да пла ти из ме ђу 20.000 и 40.000
ди на ра или да од слу жи ка зну од 45 да -
на за тво ра. Ако је не ко пре тр пео лак -
ше те ле сне по вре де, узроч ник не сре ће
до би ће ка зну до три го ди не за тво ра,
док у слу ча ју те жих по вре да та ка зна
из но си из ме ђу јед не и осам го ди на за -
тво ра. Ако до ђе до смр ти, про пи са на је
ка зна за тво ра од две до 12 го ди на.

Уско ро ће би ти го ди ну да на от ка ко је
ко ро на ви рус ме ђу на ма. Иа ко је на
по чет ку, сви се се ћа мо, де ло ва ло да
ће мо на ви ке због пан де ми је мо ра ти
да ме ња мо са мо при вре ме но, са да ви -
ше ни са ми не ви ди мо крај овог ха о -
са. За то се с пра вом мно ги пи та ју хо -
ће мо ли се ика да по но во ру ко ва ти и
гр ли ти, хо ће мо ли по но во не сме та но
пу то ва ти и хо ће ли ика да ма ске и
сред ства за дез ин фек ци ју по ста ти са -
мо ру жна про шлост.

Љу ди ма је за си гур но до ста не из ве -
сно сти, тен зи је и нер во зе, али ви рус
је и да ље ту и не ма ме ста опу шта њу.
Про ве ри ли смо да ли је на шим су гра -
ђа ни ма ко ро не већ пре ко гла ве.

РА ДО СЛАВ ЦВЕТ КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Не мо же мо нор мал но да се кре -

ће мо, не мо же мо нор мал но да жи ви -
мо. Сви смо на пе ти, оп те ре ће ни. Та -
ко ће мо до но ве го ди не си гур но и да -
ље мо ра ти. Ви рус ће по ла ко да осла -
би, али још ду го не ће не ста ти скроз.
Док то ри пред ви ђа ју да мо же тра ја ти
и сле де ће го ди не, али са сма ње ним
ин тен зи те том. Пре ду го тра је све ово,
ско ро го ди ну да на...

НИ КО ЛА ЈО ВА НО ВИЋ, про ду цент:
– Ја ве ру јем у ко ро ну, не нер ви ра

ме. Сме та ми у не ку ру ку, на рав но,
као и сви ма, про сто жи вот нам је про -
ме њен. Али мо ра мо на то да се на -
вик не мо. Мно го ви ше ме нер ви ра ју
по ли ти ча ри, Кри зни штаб и све то
око нас што нам се де ша ва. Комплетна

кон струк ци ја шта ба, све што го во ре,
на чин на ко ји се оп хо де пре ма на ма.
Ни сам од оних ко ји не ве ру ју у ко вид
19, знам ја ко мно го љу ди из Пан че ва
ко ји су обо ле ли од ње га.

СТО ЈАН КА СА ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ко ме ни је до ста ко ро на ви ру са?!

Тра је већ то ли ко... Пре ви ше је, али је
ве ћи про блем то што не зна мо ко ли -
ко ће још по тра ја ти. Не ви дим крај,
не зна мо ни шта о то ме. Све се на га -
ђа. Пре ви ше је спе ку ли са ња, а пре -
ма ло пра вих ин фор ма ци ја. Струч ња -
ци нам не ка жу по у зда но о че му је
реч, јер ни они на рав но не зна ју. Ви -
рус је не по знат. У мо ру тих по да та ка
ви не зна те шта је тач но. Бо лест ни је
ис пи та на, па је про блем што смо бом -
бар до ва ни и про ве ре ним и не про ве -
ре ним ин фор ма ци ја ма. Је ди но што
је си гур но тач но је сте да по сто ји ко -
ро на.

НИ КО ЛА РИ КА НО ВИЋ, 
ли ков ни умет ник:

– Не, не нер ви ра ме ко ро на. Ни је
ми до ста све га. Во лео бих да по тра је
још де сет го ди на. За то што су на ша
де ца, пр ви пут по сле ја ко ду го вре ме -
на, по че ла да ви де сво ју бу дућ ност у
Ср би ји. Ово сам ре као нај о збиљ ни је.
Ра дим у шко ли и знам не по сред но.
Тек са да су по че ли да раз ми шља ју:
„А шта бих ја мо гао да ура дим ов -
де...” До ско ра је тра ја ла она „епи де -
ми ја” да се шан са за за по сле ње на ла -
зи не где дру где.

ИВА НА АЋА, 
пре да вач не мач ког је зи ка:

– До бро, да, нер ви ра ме. Али ова
си ту а ци ја има и плус и ми нус. С јед -
не стра не ми је све јед но, за то што ми
сва ка ко ра ди мо он лајн, и ни је ни ко -
ји на чин ути ца ла на наш по сао осим
по зи тив но. А с дру ге стра не ме жив -
ци ра це ла та хи сте ри ја и то што не
мо же мо да ве ру је мо Кри зном шта бу,
не мо же мо да се узда мо у власт, не
мо же мо да се окре не мо тим не ким
из во ри ма од ко јих за ви си мо, а у пи -
та њу је вр ло озбиљ на ствар. У том
сми слу ми све сме та. Као и то што не
зна мо шта ће би ти. Да ли ће мо би ти
за тво ре ни или не ће мо, да ли мо же мо
пре ко гра ни це или не мо же мо, шта
тре ба тач но да ра ди мо, за што мо ра -
мо да но си мо ма ске, за што их не но -
си ти, и та ко да ље. Исто та ко ме нер -
ви ра то што се сви од јед ном по на ша -
ју као да је ко вид 19 је ди на бо лест,
као да дру ге ви ше не по сто је.

БО РИ СЛА ВА КУР ЈАЧ КИ, 
пен зи о нер ка:

– Да. Све ста је, ка ко да вам то не
сме та. Све се про ме ни ло. Са ма бо -
лест на рав но по сто ји, не би би ло ова -
кво ста ње у све ту да је не ма. Ни шта
не мо же мо да пла ни ра мо, ни ку да не
мо же мо да иде мо. Куд год се упу ти -
мо, не зна мо хо ће мо ли сти ћи и мо -
ћи. То ва жи и за нас ста ри је и за де цу
ко ја иду у шко лу. Њи ма је нај го ре.
Ми смо не што и про жи ве ли...

Је ле на Ка та на

Н. РИКАНОВИЋС. САВИЋ И. АЋА Б. КУРЈАЧКИН. ЈОВАНОВИЋР. ЦВЕТКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ОД 1. НО ВЕМ БРА НО ВА ПРА ВИ ЛА ЗА ВО ЗА ЧЕ

ОПРЕ МИ ТЕ ВО ЗИ ЛА ЗА ЗИ МУ 
И ИЗ БЕГ НИ ТЕ ПА ПРЕ НЕ КА ЗНЕ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 6. но вем -
бра, од 9.30 до 15 са ти, без стру је ће
оста ти пред у зе ће „Гра фо принт” у
Ули ци Ма ре Ман дић 19, део Ули це
То зе Мар ко ви ћа од Ули це Бо ре Ши -
по ша до Тр ска ре, као и део Ули це
Бо ре Ши по ша од Ули це То зе Мар -
ко ви ћа до Ули це Ма ре Ман дић.

Истог да на, од 9 до 11 са ти, ис -
кљу че ња су пла ни ра на и за Стар че -
во, и то за део Ули це Ву ка Kараџића
од Пан че вач ког пу та до Утрин ске,
це лу Пр во мај ску ули цу и део Утрин -
ске од Про лет ње до Ули це Ву ка
Kараџића.

У по не де љак, 9. но вем бра, од 9 до
13 са ти, стру је не ће има ти део

Доброво љач ке ули це од Ули це Пе -
те фи Шан до ра до Брат ства –је дин -
ства, део Ули це брат ства –је дин ства
од бро ја 109 до бро ја 197, део До -
бро во љач ке од Брат ства –је дин ства
до Пе те фи Шан до ра и дру ги про сек
Ули це брат ства –је дин ства.

У уто рак, 10. но вем бра, од 9.30 до
11.30, без на па ја ња елек трич ном енер -
ги јом оста ће Kарађорђева 2 а, б, ц, д,
е, део Ули це Све тог Са ве од Ули це
вој во де Ра до ми ра Пут ни ка до но ве
По ште, Ули ца вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка 21–27 и цен трал на апо те ка.

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.

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

Без стру је де ло ви Пан че ва
и Стар че ва

Да ли јав на пред у зе ћа мо гу
да вам по ша љу из вр ши те ље

и ко ји је рок за жал бу?

Не ка хва ла, ком ши је!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Има ме ђу на ма по је ди -
на ца ко ји су из у зет но
нео ба ве ште ни. Не гле -
да ју ве сти, не чи та ју но -
ви не, сла бо и оби ла зе
град, па не ма ју пој ма
шта се око њих де ша ва.

Упра во та кви су ови
на ши су гра ђа ни, ко ји
очи глед но пој ма не ма ју
да је пре не што ви ше од
го ди ну да на јав ни то а -
лет пре ко пу та Су да пот -
пу но ре кон стру и сан и пу -
штен у рад. И то не би ло
ка кав то а лет! Вред ност
те ин ве сти ци је би ла је
око 17 ми ли о на динара.

Пре ма то ме, дра ге ком ши је, хва -
ла вам на љу ба зно сти, али сво ју
веце шо љу уоп ште ни сте мо ра ли
да по ста вља те у овај ле пи ам би јент
на углу ули ца Мак си ма Гор ког и
Др Жар ка Фо га ра ша, јер ми јав ни
то а лет у Пан че ву већ има мо и он
ра ди.

А ако вам пак на ме ра ни је би ла
да учи ни те до бро де ло, већ да се ра -
то си ља те рас хо до ва них са ни та ри ја,
оба ве шта ва мо вас да је, као што ни -
сте мо гли да не при ме ти те, кон теј -
нер од мах на пред, на ме тар-дв а уда -
ље но сти од ме ста где сте „пар ки ра -
ли” сво ју сра мо ту.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ВАС НЕР ВИ РА КО РО НА?

Што је мно го, мно го је

На ша чи та тељ ка с Ко те жа по сла ла
нам је имејл у ко ме се по жа ли ла на
про блем с ра чу ни ма за ко му на ли је.
Ка ко ка же, још кра јем про шле го -
ди не ни је пла ти ла два ра чу на за ко -
му на ли је у објек ту у ко ме не жи ви,
због бо рав ка у ино стран ству. Опо -
ме ну ни ка да ни је до би ла, али јој је
не дав но сти гло оба ве ште ње из вр ши -
те ља да ће по тра жи ва ња би ти на -
пла ће на. Чи та тељ ка пи та има ли
пра во да уло жи при го вор ка ко би
из бе гла до дат не тро шко ве.

За кон ка же да јав на пред у зе ћа има -
ју пра во да по сред ством из вр ши те ља
на пла ћу ју не из ми ре на по тра жи ва ња.
Гра ђа ни че сто пи та ју на шу ре дак ци -
ју и ко ли ко мо ра ју да чу ва ју ра чу не,
али и да ли њи хо ва ду го ва ња мо гу да
за ста ре и у ком ро ку. Они нај че шће
ни су ин фор ми са ни да при нуд ну на -
пла ту за ста ре лих ду го ва ња мо гу да
по ку ша ју да за у ста ве, али са мо у слу -
ча ју да при го вор уло же у ро ку од пет
да на. Ипак, у прав ној слу жби На ци -
о нал не ор га ни за ци је по тро ша ча
(НОПС) об ја шња ва ју да се ин сти тут
за ста ре не при ме њу је ау то мат ски, већ
ис кљу чи во ка да се ду жник по зо ве на
ње га. Че сти су слу ча је ви да ко ри сни -
ци из не ког раз ло га про пу сте да пла -
те ра чун – ре ци мо, не бо ра ве у ста ну
или га из најм љу ју.

Уко ли ко не ви де опо ме ну, слу чај
ће пре у зе ти из вр ши те љи, а они ће
нај че шће про пу сти ти тих пет да на,
ко ли ко је рок за жал бу. Нај че шћа
за блу да је сте да дуг не мо же да бу де
на пла ћен, од но сно да је за ста рео ако

је про шло ду же од го ди ну да на. Не
тре ба за бо ра ви ти да то ва жи са мо у
слу ча ју да је ко ри сник на вре ме уло -
жио при го вор. Мно ги, ка ко ка жу у
НОПС-у, ве ру ју да ће из бе га ва њем
под не са ка из бе ћи да пла те ста ре ду -
го ве, а за пра во ће сва ка ко мо ра ти
да их из ми ре ако ни су ис ко ри сти ли
ову прав ну мо гућ ност. Шта ви ше ду -
го ви ће на кра ју би ти уве ћа ни и за
тро шко ве из вр ши те ља. У НОПС-у
об ја шња ва ју да, уко ли ко се по тро -
шач не по зо ве на за ста ру, дуг мо же
да бу де при нуд но на пла ћен.

Kада стиг не ре ше ње од из вр ши -
те ља, ду жник има рок од пет да на
да под не се при го вор. Упу ћу је га пре -
ко из вр ши те ља су ду, ко ји до но си од -
лу ку да се при нуд на на пла та об у -
ста вља. Тај под не сак мо ра да се са -
чи ни она ко ка ко је за ко ном пред ви -
ђе но. Ипак, по сле го ди ну да на дуг и
да ље по сто ји и ко ри сни ку због то га
мо же да бу де об у ста вље но пру жа ње
услу ге. За ко ном о за шти ти по тро -
ша ча про пи са но је да се та кав ду -
жник не сме усло вља ва ти на пла том
за ста ре лих по тра жи ва ња да би му
по но во би ла укљу че на услу га. Ме -
ђу тим, у НОПС-у ис ти чу да се у
прак си то баш и не по шту је. Они
на во де и то да по је ди на јав на ко му -
нал на пред у зе ћа у Ср би ји још на ра -
чу ни ма ин фор ми шу ко ри сни ке да
је рок за ре кла ма ци ју 30 да на. То је
су прот но за ко ну, јер је рок да по -
тро шач уло жи при го вор, у слу ча ју
да ни је за до во љан ква ли те том услу -
ге, за пра во две го ди не.



Љу ди све ма ње ки се ле
ку пус, иа ко је то
најjефтинија зим ни ца

Су ша ума њи ла
приносе

При мет но је да се ку пус, ка ко
ка жу про из во ђа чи, из го ди не у
го ди не све сла би је тра жи јер
све ма ње љу ди од лу чу је да од
ње га пра ви зим ни цу.

Пре ма ре чи ма јед ног од њих,
Да на и ла Вуч ков ског из Гло го -
ња, ме ста с нај ви ше уз га ји ва ча
по ме ну тог по вр ћа, то ма ло чуди,
бу ду ћи да је ки се ли ку пус најјеф -
ти ни ја на мир ни ца за ви та мин -
ску са ла ту то ком хлад них да на.

– Та ко је за до две хи ља де ди -
на ра мо гу ће до би ти зим ни цу
ко ја мо же да по тра је све до про -
ле ћа. При том, у ки се лом ку пу -
су има ви ше Це-ви та ми на не го
у све жем, за то што он у се би
има не у по ре ди во ма ње во де, а
и со га ду го чу ва. И то су је ди на
два до дат ка по тра ди ци о нал ном
на чи ну ки се ље ња, иа ко не ки ста -
вља ју и ви но бран, што по мом
ми шље њу ни је нео п ход но. Ина -
че, ки се ли ку пус у мар ке ти ма је
ве о ма скуп, па ка да про ђе се зо -
на, ки ло грам иде од 150 до 200
ди на ра, што је пре ви ше, јер уме -
сто та кве две-три упа ко ва не гла -
ви це љу ди мо гу да ста ве два де -
се так ки ло гра ма ку пу са и да ку -
пе бу ре – ка же Вуч ков ски.

Ква ли тет, ипак, со ли дан

Ка да је реч о ово го ди шњим
при но си ма, он на во ди да су
они про сеч ни, пре све га због
ве о ма су шног пе ри о да с ви со -
ким тем пе ра ту ра ма, ка да је
углав ном ду вао ве тар, што по -
гор ша ва усло ве про из вод ње.

– Они ко ји су у том пе ри о ду
ус пе ли биљ ци да обез бе де до -
вољ но хра не и во де, спрем но су
до че ка ли ки шни пе ри од, а са -
мим тим су и при но си би ли ве -
ћи. При ви со ким тем пе ра ту ра -

ма нај бит ни је је да ку пус до би -
ја азот ви ше пу та у ма њим ко -
ли чи на ма, за то што је то из у -
зет но не ста бил на ком по нен та и

на ла зи се у зе мљи час на, ре ци -
мо, 20 цен ти ме та ра, час на 60
цен ти ме та ра. За пра во, азот се
кре ће кроз зе мљу, па иа ко га
биљ ка бр зо узи ма, ни је јој увек
до сту пан и тре ба га до да ва ти
ре дов но, а ако се пре те ра, мо -
жда ће се ку пус по ква ри ти ка да
се ста ви у ка цу. Нај бо ље је уба -
ци ва ти га кроз ђу бре ње фер ти -
га ци јом (до зи ра њем – прим.
нов.), од но сно кроз зе мљу, пре -
ко ко ре но вог си сте ма, а по сле
сва ког ђу бре ња тре ба биљ ку за -
ли ти, да се ћу бри во што пре
ото пи. То је тре ба ло да се ура -
ди у по чет ним фа за ма уз го ја,
док су ка сни је биљ ци би ли по -
треб ни ка ли јум и фос фор за са -
зре ва ње и укус. Ве о ма је бит но
код свих ку пу сња ча да се кон -
ти ну и ра но за ли ва ју ка ко би би -
ле у до број кон ди ци ји. Па да ви -
не су до шле ка да су биљ ке би ле
ве ли ке и тро ши ле ви ше вла ге,
па су то до бро под не ле. Све у
све му, за до вољ ни смо ква ли те -
том – на во ди овај по вр тар.

Кар фи ол ис пла тив

Што се ти че пла сма на, он ис ти -
че да је сва ке го ди не све те же

про да ти ро бу. И док је у сеп -
тем бру тра жња за ку пу сом би ла
не што сла би ја, сре ди ном ок то -
бра је стан дард но ско чи ла, а

цена на пан че вач кој пи ја ци иста
је као ла ни – 25 ди на ра на џак.

– Ве ћи на Гло го ња ца ку пус
про да је на ве ли ко ис пред сво -
је ку ће или на зе ле ним пи ја ца -
ма у гра ду, Бор чи и дру гим
обли жњим ме сти ма, као што
су Ко ва чи ца, Па ди на... При -
мет но је да љу ди све ви ше во -
ле да им се по вр ће до ста вља
на кућ ну адре су, да ли због ко -
ро не или за то што је у пи та њу
ка ба ста ро ба. Све ре ђе до ла зе
на пи ја це, већ на ру чу ју те ле -
фо ном, па им ис по ру ке до ста -
вљам у по по днев ним са ти ма.
Та кав на чин про да је за по чео
сам пре три го ди не и про це нат
та квих му ште ри ја стал но ра -
сте, па их и са да од укуп ног
бро ја има два де се так од сто –
ка же гло гоњ ски про из во ђач.

По ред ку пу са, он га ји и дру -
ге ку пу сња че, као што су кар -
фи ол, бро ко ли, кељ, ке ле ра ба...

– За до во љан сам ро дом, на -
ро чи то кар фи о ла, ко ји сам за -
са дио на по вр ши ни од јед ног
ка та стар ског ју тра. Имао сам
три сор те и код свих њих при -
нос је био око ки ло грам и по по
биљ ци, а ква ли тет вр хун ски. То
ни је ла ко по сти ћи, ако се зна да
је он ве о ма осе тљив, пре све га
на пла ме ња чу и бак те ри о зу, ко -
ја се пре вен тив но ре ша ва пр -
ска њем ба кром на сва ких де се -
так да на; реч је о при род ном
еле мен ту без ка рен це и опа сно -
сти по љу де. Кар фи о лу је по -
треб на ве ћа не га, као и ула га ње,
а це на му је из у зет но вар љи ва и
мо же да бу де од 20 до 200 ди -
на ра, док је са да на ве ли ко 40-
50 ди на ра. Иа ко је ве ћи на Гло -
го ња ца окре ну та ку пу су, ко ји се
га ји на око 250 хек та ра, ипак се
све ви ше њих окре ће дру гим вр -
ста ма, по пут кар фи о ла, мла дог
лу ка, ше ћер ца... – за кљу чу је Вуч -
ков ски, ко ји је и пред сед ник
удру же ња гло гоњ ских по вр тара.

А и це на до бра...

Ње гов су гра ђа нин, ко ле га и
члан истог удру же ња Да ли бор

Ве лич ко вић ове го ди не је про -
из во дио мал те не са мо ку пус.

– Ко ли ко чу јем, код мно гих
је под ба цио. Та кав је слу чај био
и на мо је две пар це ле од по
по ла лан ца – нa јед ној је гу би -
так до сти гао 20 од сто у од но су

на про шлу го ди ну, а на дру гој
око де сет. Про блем је кре нуо
још у раз во ју би ља ка, ка да су
мно ге по че ле да тру ле. На то
су ути ца ле екс трем ни је тем пе -
ра ту ре, па се мно го за ли ва ло
ка ко се ку пус не би су шио, а
би ло је про бле ма и с бу ва чем
и цр ви ма, ко ји на ста ју из леп -
ти ра и уни шта ва ју сре ди ну гла -
ви це, па сам их тре ти рао пе -
сти ци ди ма. На кра ју ипак имам
ква ли те тан ку пус, што се ви ди
и по ки се ље њу, јер до бро оп -
ста је иа ко ни сам ста вљао ни
кон зер ванс ни ви но бран, већ
са мо во ду и че ти ри од сто со -
ли. Већ сам го то во све об рао;
оста ло ми је још око че тврт
лан ца, док би укуп но тре ба ло
да бу де до пет то на. Што се це -
не ти че, до бра је и на пан че -
вач кој пи ја ци про да јем на џак
за 30 ди на ра по ки ло гра му, а
ра дим и услу жно ри ба ње ку пу -
са за де сет ди на ра ску пље – на -
во ди овај произво ђач.

Петак, 6. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уместо две-три упаковане главице у маркету, људи могу
да укиселе двадесетак килограма купуса и да купе буре.

Данаил Вучковски, 
председник Удружења повртара Глогоњ

ОВО ГО ДИ ШЊА СЕ ЗО НА КУ ПУ СЊА ЧА ПРИ КРА ЈУ

ПУ НЕ КА ЦЕ СВЕ РЕЂA ПО ЈА ВА У ДО МО ВИ МА

МЕ ТЕ О РО ЛО ШКА СТА НИ ЦА РА ДИ ПО САО

„ГЛО ГОЊ СКА ЈЕ СЕН”
ТЕК ДО ГО ДИ НЕ

Удру же ње по вр та ра је ове

го ди не, иа ко те шка ср ца,

због спе ци фич но сти си ту а -

ци је, мо ра ло да од у ста не

од ор га ни за ци је тра ди ци о -

нал не ма ни фе ста ци је

„Гло гоњ ска је сен”, иа ко је

пр ви пут у на ја ви био дво -

днев ни про грам.

Сма тра ли су да је бо ље

да у окол но сти ма пан де ми -

је пре ско че по пу лар ну гло -

гоњ ску „Ку пу си ја ду”, као и

да се што бо ље при пре ме

за ју би лар ну пет на е сту.

ИС ПРАВ КА
У прет ход ном, 4889. бро -

ју „Пан чев ца”, у тек сту

под на сло вом „Без ен ту -

зи ја зма не ма ни од лич не

ка пљи це”, при ли ком на -

бра ја ња на ших су гра ђа на

ко ји су оства ри ли успех

на Тре ћем ме ђу на род ном

фе сти ва лу ра ки је, одр жа -

ном 24. ок то бра у Пан -

чеву, не на мер но је из о -

ста вљен Алек сан дар

Стани шић.

Он је по бе дио са сво јом

ра ки јом у ка те го ри ји без -

бој не ду ње ва че ме ђу 113

узо ра ка. Ње го ва тре шње -

ва ча је де ли ла дру го ме -

сто, а у екип ној кон ку рен -

ци ји био је че твр ти од 103

так ма ца.

Пред сед ник гло гоњ ског

удру же ња по вр та ра, ко је

има три де се так чла но ва, ка -

же да се тај број кон стант но

уве ћа ва, јер су љу ди схва ти -

ли да та ор га ни за ци ја ра ди

у њи хо ву ко рист.

Ве о ма им је ва жно то што

је на ба вље на ме те о ро ло шка

ста ни ца, ко ја им по ма же у

вре ме ни жих тем пе ра ту ра,

та ко што мо же да алар ми ра

ко ри сни ка, ко ји по том укљу -

чу је си стем и оро ша ва њем

уто пли биљ ке.

– Та на пра ва нам по ма же

и код бр зи не ве тра или пр -

ска ња, а ме ри тач ку ро се и

вла жност ва зду ха, на осно -

ву че га мо же мо да пред ви -

ди мо не ке бо ле сти и пра во -

вре ме но ре а гу је мо трет ма -

ни ма у ма њој до зи и по -

стиг не мо ве ћи ефе кат, од -

но сно да до би је мо здра ву

биљ ку уз упо тре бу ма ње хе -

миј ских сред ста ва – ка же

Вуч ков ски.

У бре сто вач кој Основ -
ној шко ли „Ол га Пе -
тров” не дав но је, у за -
јед нич кој ор га ни за -
ци ји вас пи та ча, учи -
те ља, на став ни ка и
уче нич ког пар ла мен -
та при ре ђе на „Деч ја
не де ља”.

То ком тих се дам
да на, пре ма ре чи ма
ди рек тор ке шко ле
Да ли бор ке Бој ко вић
Бре ти, све вре ме је
ис ти цан зна чај сло -
га на „По де ље на сре -
ћа два пу та је ве ћа”.

– Упри ли чи ли смо
број не ак тив но сти,
по пут из ло жбе ра до -
ва, то јест пе са ма и при ча о
дру гу и дру га ри ци; пред школ -
ци су раз ме њи ва ли ал бу ме с
цр те жи ма и во ди ли раз го во -
ре о пра ви ма и оба ве за ма, а
по ста вље ни си и ра до ви ђа ка
из це ле шко ле на пра вље ни од
је се њих пло до ва и ре ци кла -
жног ма те ри ја ла. При ре ђе на
је и тра ди ци о нал на про да ја
ше ши ра, а сав при ку пље ни
но вац до ни ран је за ле че ње
де вој чи це Ла не Јо ва но вић.
Пред школ ци и ђа ци ни жих

раз ре да су у дво ри шту шко ле
пу шта ли зма је ве и ба ло не, док
су њи хо ви дру га ри из ви ших
раз ре да у хо лу шко ле на пра -
ви ли из ло жбу на те му „За што
во лим Ср би ју” – на во ди ди -
рек тор ка шко ле.

Ба нат ски Бре сто вац: При во -
ди се кра ју ас фал ти ра ње ули -
ца Иве Ло ле Ри ба ра, По ња -
вич ке, Kутине 2 и Ву ка
Kараџића. У то ку је из ра да за -
вр шног сло ја, на кон че га сле -
ди по ста вља ње бан ки на од ри -
зле. Стра хи ња Са мар џић, члан
БК-а „Про фе си о на лац” из
Пан че ва, уче ник сед мог раз -
ре да ОШ „Ол га Пе тров”, осво -
јио је про те клог ви кен да у Ра -
ко ви ци пр во ме сто на Пр вен -
ству Ср би је у бок су за мла ђе
ка те го ри је, а по ред шам пи -
он ске ти ту ле, овај та лен то ва -
ни Бре стов ча нин до био је и
при зна ње за нај бо љег тех ни -
ча ра у сво јој кон ку рен ци ји.

Ба нат ско Но во Се ло: Из ло -
жба умет нич ке фо то гра фи је
Мар ће ле Кор њан Сто ји чић
отво ре на је у су бо ту, 31. ок -
то бра, у До му кул ту ре. На -
род ни ор ке стар те уста но ве
сни мао је у „Сту ди ју М” у Но -
вом Са ду ру мун ске му зич ке
ну ме ре с во кал ним из во ђа чи -
ма из Но вог Се ла за по тре бе
РТВ2.

До ло во: Че тр на е сто го ди шњем
Да ни лу Де ду љу, ко ји бо лу је
од опа ког ту мо ра аб до ме на,
хит но је по треб на нов ча на по -
моћ, а сви љу ди до бре во ље
то мо гу да учи не упла том на
те ку ћи ра чун 200-122980332-
78 (Та ња Де дуљ, Са ве
Kовачевића 59, 26227 До ло -
во). Ло кал ни ама тер ски сли -
кар Жив ко Нов ко вић, ко ји во -
ди Умет нич ку за дру гу „Ва си -
ца”, осно ва ну под окри љем
До ма кул ту ре, оку пио је у
свом кућ ном ате љеу тро је уче -
ни ка основ не шко ле: Са ру Сто -
јиљ ко вић, Ану Фи ли пов и Ва -
лен ти на Ба ња ша, ка ко би им
де мон стри рао сли кар ске тех -
ни ке. Чла но ви удру же ња пен -
зи о не ра по се ти ли су у че твр -
так, 29. ок то бра, ма на сти ре
Ним ник и Ту ма не.

Гло гоњ: На кон мол би Ме сне
за јед ни це упу ће них ЈП-у По -
шта Ср би је кре ну ли су ра до -
ви на уре ђе њу фа са де згра де
по ште у се лу, а у на ред ним
да ни ма тај обје кат ће би ти
ком плет но ре кон стру и сан и
уре ђен. Фуд ба ле ри су у ком -
шиј ском дер би ју по бе ди ли
„Тем по” из Сеф ке ри на с 3 : 2.

Ива но во: Удру же ње ба нат -
ских Бу га ра „Ива но во –
Банат” афир ми ше свој, пал -
ћен ски је зик и та ко што на
дру штве ним мре жа ма об ја -
вљу је азбу ку и ка рак те ри -
стич не из ра зе.

Ја бу ка: Ме шта ни уре ђу ју при -
о ба ље у се лу уз до го вор с Ме -
сном за јед ни цом, ко ја апе лу -
је на по је ди не гра ђа не да не
ба ца ју свој ко му нал ни от пад
по ред ре ке. Отво ре на је и тре -
ћа пе ка ра у се лу.

Ка ча ре во: Удру же ње гра ђа на
„Во лон те ри Kачарево” при ре -
ди ло је ху ма ни тар ни ба зар за
по моћ при ле че њу ма ле Ми -
ње у не де љу,  1. но вем бра, ка -
да је при ку пље но бли зу
190.000 ди на ра. Про мо ци ја
но ве књи ге На де Ма лек „Ко -
ра ци”, ко ја је би ла за ка за на у
че твр так, 29. ок то бар, од ло -
же на је због здрав стве ног ста -
ња ау тор ке, а но ви тер мин би -
ће на кнад но утвр ђен.

Омо љи ца: Осни вач ка скуп -
шти на Пче лар ског дру штва
„Омо љи ца” одр жа на је у
уторак, 3. но вем бра, у До му
кул ту ре.

Стар че во: При пре мом за из -
град њу пар кин га по че ли су ра -
до ви на ре кон струк ци ји Ке -
сте но ве ули це, а у то ку је реха -
би ли та ци ја ко ло во за у Вој во -
ђан ској и Ви но град ској улици.

На по след њој све ча ној сед ни -
ци Са ве та МЗ уру че на су два
при зна ња „За слу жни Стар че -
вац”, и то Од бој ка шком клу бу
„Бо рац” за оства ре не спорт ске
ре зул та те и Не на ду Ха џи Миле -
ти ћу за ис ка за ну ху ма ност.
Рад но вре ме му зе ја у но вем -
бру је утор ком од 16 до 18, че -
тврт ком од 13 до 15, a не дељом
од 12 до 15 са ти, док за по се те
ван пред ви ђе ног вре ме на тре -
ба по зва ти бро је ве те ле фо на
631-144 или 063/565-752.

Месне актуелности

АК ТИВ НО СТИ БРЕ СТО ВАЧ КЕ ШКО ЛЕ

По де ље на сре ћа 
– два пут ве ћа

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Новац од шешира за
лечење мале Лане

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА ОДР ЖА НА У КА ЧА РЕ ВУ

Пле ме ни ти љу ди за ма лу Ми њу
Ка ча рев ци су још је дан пут по -
ка за ли је дин ство у оства ре њу
ви ших ци ље ва. Овог пу та у пи -
та њу је би ла ху ма ни тар на ак -
ци ја по све ће на прикупља њу
нов ца за по моћ ма лој Ми њи
Ма тић, обо ле лој од спи нал не
ми шић не атро фи је, ве о ма рет -
ке и про гре сив не бо ле сти. Ак -
ци ја је спро ве де на у не де љу, 1.
но вем бра, на пла тоу ис пред
Ме сне за јед ни це.

А та мо се све ша ре не ло од
штан до ва на ко ји ма су пле ме -
ни ти љу ди, сва ко на свој на -
чин, да ли све од се бе не би ли
ма кар ма ло уве ћа ли шан се да
по ме ну та де вој чи ца жи ви нор -
мал ним жи во том.

Пре ма ре чи ма јед не од ор -
га ни за тор ки, Зо ре Чу брић,
члани це Са ве та Ме сне за јед -
ни це и удру же ња „Ет но-ку так”

и „Во лон те ри Ка ча ре во”, жи -
те љи тог ме ста су се, упр кос
хлад ном вре ме ну и ма гли, у
ве ли ком бро ју ода зва ли ак ци -
ји и ус пе ли да при ку пе 184.160
ди на ра за ле че ње Ми ње.

– По ка за ли смо да смо ме -
сна за јед ни ца свих гра ђа на и
да ће мо се увек ода зва ти ак ци -
ја ма чи ји је циљ ак ти ви за ци ја

за јед ни це у по зи тив ном сме -
ру. Ка ча рев ци су по ка за ли да
су до бар и ху ман на род и да
за јед но мо гу мно го да по стигну
– на ве ла је ова агил на 
Ка ча рев ка.

Ве ли ки до при нос све му ово -
ме да ли су ло кал ни при вред -
ни ци, мно го број на удру же ња,
ин сти ту ци је и по је дин ци...

Берба купуса у Глогоњу: још мало, па нестало...

Удружења и појединци на истом задатку
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Не да Га ври лов, 

еко ном ски тех ни чар

ФИЛМ: Ми слим да све иде с
го ди на ма. Не ка да сам има ла
дру га чи ја ин те ре со ва ња кад
су у пи та њу фил мо ви. Са да
су ми не ка ко фил мо ви у ко -
ји ма глу ми Ри чард Гир опу -
шта ју ћи. Сви су ми под јед на -
ко за ни мљи ви, али на ме не је
мо жда нај ја чи ути сак оста -
вио филм „Је сен у Њу јор ку”.
Ди ван и емо ти ван филм. У
пи та њу је стра стве на и не сва -
ки да шња љу бав на ро ман са из -
ме ђу пе де се то го ди шњег њу -
јор шког вла сни ка ре сто ра на
и два де се тјед но го ди шње де -
вој ке. При ча о љу ба ви ко ја се
за крат ко вре ме рас плам са ла
из ме ђу чо ве ка ко ји не ве ру је
у веч ну љу бав и де вој ке ко ја
жи ви за тај тре ну так. При ча
о ри зи ку ко ји тре ба при хва -
ти ти да би смо мо гли ствар но
да жи ви мо и во ли мо. Вил има
све атри бу те са вре ме ног му -
шкар ца. Он је бо гат, зго дан и
же не га во ле. Шар ло та је мла -
да искре на де вој ка жељ на про -
во да, ко ја се за ба ве ра ди упу -
шта у ве зу са ста ри јим му -
шкар цем. У по чет ку, Вил је
за ин те ре со ван за Шар ло ту
оче ку ју ћи још јед ну про ла зну
ро ман су, али при ли ком њи -
хо вих су сре та до ла зи до ге -
не ра циј ског ја за, ко ји ће, без
об зи ра на све, иза зва ти нео -
бја шњи ва сен зу ал на осе ћа ња.
И баш он да ка да Вил бу де по -
ку шао да рас ки не ве зу, јер ве -
ру је да је крај увек не ми но -
ван, Шар ло та га из не на ђу је

јер у то ве ру је још чвр шће не -
го он. На тре ну так осло бо ђе -
ни ге не ра циј ског су ко ба, Вил
и Шар ло та за по чи њу не сва ки -
да шњу љу бав ну ве зу, ко ја ће
из ме ни ти Ви ло ва схва та ња о
же на ма и од го вор но сти. На у -
чи ће да искре на, ис трај на,
застра шу ју ћа, иза зи вач ка и
весе ла љу бав ме ња све.

Од до ма ће ки не ма то гра фи -
је из два јам „Ма ра тон це”, ко -
ји су за и ста не пре ва зи ђе ни.
Филм се мо же гле да ти без -
број пу та и увек  иза зи ва смех
и до бро рас по ло же ње.
МУ ЗИ КА: При ја ми му зи ка
ше зде се тих. Ти ха му зи ка ко -
ја уми ру је, ни је ва жно да ли
је стра на или до ма ћа. Уз то
увек иде и до бра књи га.
КЊИ ГА: Би ло је ра зних ин -
те ре со ва ња, али бих се за др -
жа ла на на шим књи жев ни ца -
ма, по пут Мир-Јам и Је ле не
Ба чић Алим пић. Од пр ве књи -
ге „Рин ги шпил”, па до књи га
„Ње го ве бе ле ру ка ви це”, „Пи -
смо го спо ђе Вил ме”, „Ка зна
за грех”. Не бих се за др жа ла
на не кој по себ но, јер су све
та ко опу шта ју ће за да на шње
те шко вре ме. Сва ка од њих је
по себ на на свој на чин.

Ка ко на ћи уну тра шњи мир

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ПАН ЧЕВ ЦИ У АН ТО ЛО ГИ ЈИ АФО РИ ЗА МА

Го ди не за пле та
У упра во об ја вље ној Ан то ло -
ги ји срп ског афо ри зма од па -
да Бер лин ског до па да Срп -
ског зи да „Го ди не за пле та”,
ме ђу сто че тр де сет ау то ра, за -
сту пље на су и дво ји ца пан че -
вач ких афо ри сти ча ра: Зо ран
Т. По по вић и Алек сан дар Чо -
трић. Књи гу ко ја пред ста вља
из бор из ства ра ла штва ау то -
ра крат ке фор ме на ста лог де -
ве де се тих го ди на про шлог ве -
ка при ре дио је Дра ган Ог ња -
но вић, а из да вач је На род на
би бли о те ка „Ра де Дра и нац”
из Про ку пља.

У ан то ло ги ји „Го ди не за -
пле та” на ла зе се афо ри зми
чла но ва Бе о град ског афо ри -
сти чар ског кру га, ау то ра оку -
пље них око са ти рич ног ли -
ста „Јеж”, али и не ких дру -
гих, ма ње по зна тих афо ри -
сти ча ра из Ср би је и дру гих
бив ших ју го сло вен ских ре пу -
бли ка ко ји пи шу на срп ском

је зи ку. По по вић, са ше зде сет
че ти ри афо ри зма, и Чо трић,
са де ве де сет пет афо ри за ма,
на ла зе се ме ђу ау то ри ма ко ји
има ју нај ве ћи број об ја вље -
них ми сли у овом ан то ло гиј -
ском из бо ру.

„Ве ру јем да ће ова ан то ло -
ги ја кроз пи са ње срп ских афо -
ри сти ча ра из ра зних угло ва
осве тли ти де ве де се те го ди не
два де се тог ве ка, ко је су у це -
ли ни тра гич не по Ср би ју и
њен на род; то су го ди не ка да
смо има ли ра то ве, хи пе рин -
фла ци ју, ма сов не де мон стра -
ци је, ме диј ски мрак, из бор не
ма ни пу ла ци је и дру ге вр сте
зло у по тре бе вла сти и об ма -
њи ва ња на ро да – и ка да смо
има ли ве ли ког Во ђу”, на пи -
сао је у пред го во ру Ан то ло -
ги је њен при ре ђи вач Дра ган
Ог ња но вић, ина че и сам афо -
ри сти чар и управ ник би бли -
о те ке у Про ку пљу.

Културни телекс
Му зи ка
Пе так, 6. но вем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Ва си ла Ха џи ма но ва и Ма ти је Дедићa (Пан че вач ки џез
фе сти вал).

Пе так, 6. но вем бар, 20.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Вол фган га Пу шни га (Пан че вач ки џез фе сти вал).

Су бо та, 7. но вем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Га ја Мин ту са (Пан че вач ки џез фе сти вал).

Су бо та, 7. но вем бар, 20.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт са ста ва „Eyot” (Пан че вач ки џез фе сти вал).

Сре да, 11. но вем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт кла вир ског дуа Ма ри ја Го ђе вац и Дра го мир Бра тић.

Те мат ски про грам
Че твр так, 12. но вем бар, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: књи жев но ве че Рад ми ле Пе тро вић и Ка та ри не Ми тро вић.

Уче сни ци из Ср би је,
Хр ват ске, Ау стри је,
Ита ли је и Изра е ла

Два де сет тре ће из да ње Пан че -
вач ког џез фе сти ва ла ове го -
ди не се одр жа ва ужи во од 5.
до 7. но вем бра у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва. Пу бли -
ка ће има ти мо гућ ност да бес -
плат но гле да кон цер те шест
ин тер на ци о нал них са ста ва му -
зи ча ра из Ср би је, Хр ват ске, Ау -
стри је, Ита ли је и Изра е ла.

Пр ве фе сти вал ске ве че ри, 5.
но вем бра, у 19 са ти, на сту пи ће
во ка лист ки ња и ком по зи тор ка
Ири на Ка ра мар ко вић, ко ја по -
след ње две де це ни је жи ви и ра -
ди у Ау стри ји. Ова умет ни ца
ће на кон цер ту у Пан че ву пред -
ста ви ти про грам „Gunslinging
Charles – Tribute to Charles Min-
gus”, по све ћен јед ном од нај -
зна чај ни јих му зи ча ра у исто -
ри ји џе за – кон тра ба си сти и
ком по зи то ру Чар лсу Мин гу су.
Ири на Ка ра мар ко вић ће на сту -
пи ти с му зи ча ри ма из Бе о гра -
да: ги та ри стом Бра ти сла вом Ра -
до ва но ви ћем, сак со фо ни стом
Ду ша ном Пе тро ви ћем, ба си -
стом Бра ни сла вом Ра дој ко ви -
ћем и буб ња ром Фе ђом Фран -
кли ном. На ступ на Пан че вач -
ком џез фе сти ва лу би ће ин тер -
на ци о нал на пре ми је ра ње ног
но вог кон церт ног про гра ма.

О кон цеп ту бен да и на сту па
на фе сти ва лу Ири на Ка ра мар -
ко вић је ре кла:

– Мин гус је је дан од мо јих
нај бит ни јих му зич ких ути ца ја
и у ве ли кој ме ри је до при нео
есте ти ци мог де ла. Пи са ла сам
и ма ги стар ски рад о по ли тич -
ком у ње го вом ства ра ла штву.
Мин гус је углав ном по знат као
ба си ста, али ја га ви дим као
ком по зи то ра, фи ло зо фа и ино -
ва то ра. Не ве ру јем у ’кла сич -
не’ ома же и де лу овог чо ве ка
мо рам при сту пи ти аран жер ски
ра ди кал но и ино ва тив но.

У на став ку ве че ри, од 20.30,
на сту пи ће ита ли јан ски пи ја ни -
ста и ком по зи тор Данијелe ди
Бо на вен ту ра са сво јим са ста -
вом „Band’Union”. Овај ве те ран
та мо шње сце не од по чет ка ка -
ри је ре је пред ста вљао иде а лан
при мер му зи ча ра ко ји тран -
сцен ди ра жан ро ве – без об зи ра
на то да ли се ра ди о џе зу, кла -
си ци, или тра ди ци о нал ној му -
зи ци ме ди те ран ског под небља.

Дис ко граф ски ак ти ван од сре -
ди не де ве де се тих, на сту пио је
на пре ко 90 ал бу ма као бен дли -
дер или го сту ју ћи му зи чар, те
сви рао с ле ген да ма ита ли јан -
ског џе за по пут Ен ри ка Ра ве,
Па о ла Фре зуа, Сте фа на Бо ла -
ни ја и мно гих дру гих. С квар -
те том „Band’Union” од 2013.
сни мио је не ко ли ко ал бу ма,
пред ста вља ју ћи се као не пре -
ва зи ђе ни ли ри чар и бен дли дер
ко ме су у пр вом пла ну ле по та
ме ло ди је и кри стал но ја сни
аран жма ни. По след њи ал бум
овог бен да „Garofani rossi” („Цр -
ве ни ка ран фи ли”) пред ста вља
ко лек ци ју об ра да про тест них и
бор бе них пе са ма на ста лих ши -
ром све та, ме ђу ко ји ма су и кла -
си ци „Bella ciao”, „Hasta siem-
pre, Comandante”, по пу лар на
„Internacionala” и мно ге друге.

Дру ге фе сти вал ске ве че ри,
6. но вем бра, у 19 са ти, на сту -
пи ће дуо ре но ми ра них џез пи -
ја ни ста са ових про сто ра – Ва -
сил Ха џи ма нов из Ср би је и Ма -
ти ја Де дић из Хр ват ске. Њих
дво ји ца су на сту пи ли пр ви пут
за јед но на „Ли бур ни ја џез фе -
сти ва лу” пре че ти ри го ди не –
уз прат њу ри там-сек ци је, а по -
том и на кон цер ти ма са Га би
Но вак и Би се ром Ве ле тан лић,
где су се на шли у ин стру мен -
тал ном фо ку су. На ме сту пр -
вог су сре та, у Опа ти ји, про шле
су го ди не по но во за сви ра ли за -
јед но као дуо, а са да ће у овом
фор ма ту пр ви пут на сту пи ти
пред пу бли ком у Ср би ји, на
Пан че вач ком џез фе сти ва лу.

– Фо ку си ра ће мо се на наш
ау тор ски рад – и Ма ти ја и ја
има мо до вољ но ма те ри ја ла за
је дан та кав на ступ. Сви ра ће мо
ну ме ре из на шег чи та вог опу -
са, от кад се ба ви мо му зи ком –
ка же Ха џи ма нов, на ја вљу ју ћи

је дан од кон це ра та ка кве до -
ма ћа пу бли ка ни је че сто у при -
ли ци да ви ди.

У на став ку ве че ри, од 20.30,
на сту пи ће ин тер на ци о нал ни
са став ау стриј ског сак со фо ни -
сте Вол фган га Пу шни га „Ful-
some X”. Још као мла дић овај
сак со фо ни ста је био је дан од
су о сни ва ча чу ве ног са ста ва „Vi-
enna Jazz Orchestra”, ко ји ће и
да нас оста ти
упам ћен као је -
дан од нај кре а -
тив ни јих са ста ва
у исто ри ји европ -
ског џе за. По ред
му зи ча ра с ма -
тич не сце не, са -
рад ни ци су му
би ли и аме рич ки
ве ли ка ни Лин да
Ша рок и Џа ма -
ла дин Та ку ма, а
сви рао је и у по -
ста ва ма ле ген -
дар не Кар ле Блеј.
Од осам де се тих па ра лел но гра -
ди и бен дли дер ску ка ри је ру.

Про је кат „Fulsome X” по све -
ћен је фи ла дел фиј ском ги та -
ри сти Ри ку Ија на ко неу и за -
сни ва се на из во ђе њу ње го вих
нео бја вље них ком по зи ци ја. Овај
ау тор је ства рао у ду ху „хар мо -
ло ди је” ко ју је кра јем се дам -
де се тих и по чет ком осам де се -
тих раз вио фри-џез пи о нир Ор -
нет Кол ман нео бич ним спа ја -
њем сло бод ног џе за и фан ка.

Тре ће фе сти вал ске ве че ри, 7.
Но вем бра, у 19 са ти, на сту пи -
ће изра ел ски пи ја ни ста Гај Мин -
тус. О спе ци фич ној ли рич но -
сти и сен зи би ли те ту ко ји су гло -
бал ној џез сце ни до не ли изра -
ел ски му зи ча ри – а на ро чи то
пи ја ни сти – већ је мно го то га
на пи са но из пе ра кри ти ча ра, а
Гај Мин тус ни је из у зе так.

Гај Мин тус ће у Пан че ву на -
сту пи ти со ло, с кон цеп том ко -
ји ка рак те ри шу и пе ва ње и
елек трон ски луп ефек ти. Ко -
ри сте ћи апла у зе, пуц ке та ње пр -
сти ма, бит бок со ва ње, уз пре -
по зна тљив сви рач ки стил на
кла ви ру, Мин тус на кон цер ти -
ма зву чи по пут ком плет ног бен -
да и на го ве шта ва ма што вит, је -
дин ствен сцен ски пер фор манс.

У на став ку ве че ри, од 20.30,
на сту пи ће ни шки са став „Eyot”,
ко ји већ пу них два на ест го ди -
на гра ди успе шну ин тер на ци -
о нал ну ка ри је ру. Де јан Или јић
на кла ви ру, Сла ђан Ми ле но -
вић на ги та ри, ба си ста Мар ко
Сто јиљ ко вић и буб њар Ми лош
Вој во дић за јед но су од пр вих
да на бен да и до след но се др же
му зич ких иде ја због ко јих су
по ста ли пре по зна тљи ви, до те
ме ре да се тач но зна шта је
’Eyot звук’ као слу ша лач ка асо -
ци ја ци ја. А то је: скан ди нав -
ска пи ја ни стич ка шко ла на
трагу Есбјер на Свен со на, као

слу ша лач ка асо ци ја ци ја, али и
ме ло са бал кан ских зе ма ља; суп -
тил не ди на мич ке гра да ци је у
ма ни ру по стро ка, ко је пре ра -
ста ју у еп ска кре шен да; на по -
слет ку и па жљи во укло пље ни
не пар ни рит мо ви на ко је на -
зи вом ука зу је и но ви ал бум
„557799”, об ја вљен за аме рич -
ки „Ropeadope Records”.

Пан че вач ки џез фе сти вал
одр жа ва се у ор га ни за ци ји Кул -
тур ног цен тра Пан че ва, уз по -
кро ви тељ ство Ми ни стар ства
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу -
бли ке Ср би је, По кра јин ског се -
кре та ри ја та за кул ту ру, јав но
ин фор ми са ње и од но се с вер -
ским за јед ни ца ма, Ита ли јан -
ског ин сти ту та за кул ту ру, Ау -
стриј ског кул тур ног фо ру ма,
Ам ба са де Изра е ла у Бе о гра ду
и „Ду нав оси гу ра ња”.

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋИ ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

ТРИ ДАНА, ШЕСТ КОНЦЕРАТА

ПО ЧЕ ЛО БИ ЈЕ НА ЛЕ УМЕТ НО СТИ

Умет ност је ми рис жи во та
Де вет на е сто Би је на ле умет но -
сти у Пан че ву, ко је се ове го -
ди не одр жа ва под на зи вом
„Смрт умет но сти, жи ве ла умет -
ност!”, све ча но је отво ре но 31.
ок то бра у На род ном му зе ју у
Пан че ву. На отва ра њу су се
при сут ни ма обра ти ли Ма ри ја
Је вић, чла ни ца Град ског ве ћа
за кул ту ру и омла ди ну, Ива на
Мар кез Фи ли по вић, уред ни ца
про гра ма и ку стос, као и Са ња
Ла ти но вић у име че тво ро чла -
ног ау тор ског ти ма ово го ди -
шњег Би је на ла.

Ма ри ја Је вић, чла ни ца Град -
ског ве ћа за кул ту ру и омла ди -
ну, на отва ра њу ма ни фе ста ци -
је је ре кла:

– У овом те шком тре нут ку,
кад је пан де ми ја по ста ви ла та -
ко ви со ке иза зо ве, чи ни ми се
да је нај ви ше оште ти ла кул ту -
ру и умет ност. По хва љу јем Би -
је на ле што је смо гло сна ге да
се ухва ти уко штац са овом по -
ша сти, да ор га ни зу је ова ко ва -
жну ин тер на ци о нал ну ма ни -
фе ста ци ју и ти ме још јед ном
утвр ди зна чај но ме сто на кул -
тур ној ма пи Евро пе. Град Пан -
че во је по др жа вао и убу ду ће
ће по др жа ва ти ова ко ква ли тет -
не про гра ме.

Ива на Мар кез Фи ли по вић,
уред ни ца про гра ма и ку стос,

под се ти ла је да је Би је на ле нај -
ста ри ја умет нич ка ма ни фе ста -
ци ја у Пан че ву, а у Ср би ји ме -
ђу три нај зна чај ни је, уз Ок то -
бар ски са лон у Бе о гра ду и „Ме -
мо ри јал На де жде Пе тро вић” у

Чач ку. О ор га ни за ци ји ак ту ел -
ног из да ња ма ни фе ста ци је она
је ре кла:

– Ово го ди шње Би је на ле је,
уз по моћ ода бра ног ау тор ског
ти ма, спре ма но ин тен зив но две
го ди не, уз ве ли ке бри ге око ра -
зних не пред ви ђе них си ту а ци -
ја с ко ји ма смо се бо ри ли као
по је дин ци и као це ла зе мља.
Ре зул тат је оправ дао наш труд.

Са ња Ла ти но вић, чла ни ца ау -
тор ског ти ма ово го ди шњег Би -
је на ла, на отва ра њу је ре кла:

– Ми као ку сто ски тим ста -
ли смо чвр сто у од бра ну умет -
ни ка ко ји су, упр кос ра зним

иза зо ви ма и ком плек сном дру -
штве ном и по ли тич ком вре ме -
ну, оста ли до след ни сво јим иде -
ја ма и бо ри ли се за сло бо ду
ми шље ња и умет нич ког де ло -
ва ња. Жи ве ли умет ни ци, жи -
ве ла умет ност!

На отва ра њу је сво је пер фор -
ман се у два раз ли чи та про сто -
ра из ве ло тро је умет ни ка: Слав -
ко Бог да но вић, Дра ган Вој водић

и Ка та ри на Јо ва но вић Ал фа.
По за вр шет ку умет нич ког про -
гра ма одр жан је све ча ни кок -
тел у Га ле ри ји са вре ме не умет -
но сти. У окви ру ово го ди шњег
про гра ма ра до ве је из ло жи ло
два де сет умет ни ка из Ср би је и
Хр ват ске.

Пред сам крај Би је на ла део
про гра ма ће би ти одр жан у „Ге -
те ин сти ту ту” у Бе о гра ду. У том
про сто ру ће 26. но вем бра би ти
ор га ни зо ван окру гли сто и пред -
ста вље ни фе сти вал ски ка та лог,
као и ау то ри и тек сто пи сци ко -
ји су уче ство ва ли у ства ра њу и
пред ста вља њу мо де ла ми шље -
ња у умет но сти по зна тог као
„дру га ли ни ја”.

Де вет на е сто из да ње ма ни фе -
ста ци је Би је на ле умет но сти,
под на зи вом „Смрт умет но сти,
жи ве ла умет ност!”, на про гра -
му је од 31. ок то бра до 27. но -
вем бра у ви ше из ла гач ких про -
сто ра у Пан че ву. Ово го ди шњи
кон цепт је осми слио че тво ро -
чла ни ау тор ски тим у са ста ву:
др Ива на Ба ши че вић Ан тић,
Са ња Ла ти но вић, др Сел ман
Тр то вац и Сте ван Ву ко вић, а
ре а ли зу је га Кул тур ни цен тар
Пан че ва, уз по кро ви тељ ство
Гра да Пан че ва и Ми ни стар ства
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу -
бли ке Ср би је.
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ПАНЧЕВЦИ БИЦИКЛИСТИ

ДВА ТОЧКА ЗА РАДОСТ
Не ма те осо бе ко ја ни је се ла на би -
цикл бар јед ном у жи во ту. Већ у нај -
ра ни јем де тињ ству ста ве нас на три -
цикл, па на би цикл с по моћ ним точ -
ко ви ма, а не ки љу ди ка сни је то ли ко
за во ле во жњу на дво точ ка шу да им то
оста не оми ље но пре во зно сред ство.
Ова љу бав по не кад пре ра сте и у спорт.

Ре кре а ци ја и пре и спи ти ва ње

Алек сан дар Пле ћаш (47) по чео је да
сту ди ра ДИФ, али је за вр шио Ме ди -
цин ски фа кул тет. Отац је, ка ко ка же,
нај им пре сив ни је де вој чи це на све ту
и за по слен је као ле кар спе ци ја ли ста
на Оде ље њу ги не ко ло ги је и аку шер -
ства Оп ште бол ни це Пан че во. Би цикл
во зи от кад зна за се бе.

– Пр ве во жње се не се ћам, али се
се ћам огу ље них лак то ва и ко ле на. Би -
ло је ту ра зних ти по ва и фор ми би ци -
ка ла. Да нас имам два: је дан оби чан
град ски ко ји ко ри стим сва ко днев но
и је дан спорт ски за тре нин ге. Тех но -
ло ги ја из ра де би ци ка ла и при па да ју -
ће опре ме по след њих го ди на је у екс -
пан зи ји, па су и њи хо ве це не вр ло ви -
со ке јер се из ра ђу ју од кар бон ских
вла ка на и дру гих ску пих ле гу ра. Ја
лич но по се ду јем ита ли јан ски би цикл
„De Rosa” са „Campagnolo Super Re-
cord” де ло ви ма и кар бон ским точ ко -
ви ма. Сво јим ка рак те ри сти ка ма на -
ди ла зи мо је фи зич ке спо соб но сти,
али за до во ља ва мој его – об ја шња ва
Алек сан дар.

Би цикл са да во зи ре кре а тив но, ко -
ли ко му при ја, а не кад је  озбиљ но
тре ни рао и осва јао ме да ље на так ми -
че њи ма по це лој бив шој СФРЈ. Ме ђу
сво јим по бе да ма из два ја нај бо љи пла -
сман на Пр вен ству Ср би је за ју ни о ре
и исте го ди не отва ра ње се зо не у По -
ре чу, где су се, по ред на ших, так ми -
чи ли и Ита ли ја ни и Ау стри јан ци.

– За ме не би ци кли зам ни је пу ко
окре та ње пе да ла, ка ко ве ћи на љу ди
до жи вља ва тај спо рт. Овај спорт има
сво ју фи зич ку, тех нич ку и кон тем -
пла тив ну стра ну. Нео п ход но је, по -
ред до ста ду гих и ис цр пљу ју ћих тре -
нин га, да во ди те ра чу на о ис хра ни и
пе ри о ди ма од мо ра. С дру ге стра не,
мо ра те да са вла да те во жњу уз бр до,
као и тех нич ки зах тев ни ју во жњу низ -
бр до, а све то на вр ло ма лој дис тан ци
у од но су на оста ле во за че. А кад вам
пад не ше ћер и кад сте ис цр пље ни
она ко рас пе ти на би ци клу – јер би -
цикл, кад по гле да те из гор ње пер -
спек ти ве, има сим бол кр ста – он да
кон тем пли ра те о ра зним пи та њи ма и
сми слу жи во та – за кљу чу је он.

На чин жи во та

Да ри ја Ђор ђе вић (21) сту дент ки ња је
Тех но ло шко-ме та лур шког фа кул те та
и члан Три а тлон клу ба „Та миш” из
Пан че ва у ка те го ри ји мла ђих се ни ора.

– Би ци кли зам је
по стао део мо је
спорт ске ди сци -
пли не ка да сам по -
че ла да тре ни рам
три а тлон. То је до -
ста спе ци фи чан и
на по ран спорт и за
ме не је пред ста -
вљао још је дан иза -
зов у ко јем бих мо -
гла да се оку шам
– при ча Да ри ја.

Тре нин зи су
увек дру га чи ји. Је -
дан је по све ћен по -
ве ћа њу сна ге, на -
ред ни ду жи ни

пређе ног пу та, а он да је на ре ду из др -
жљи вост так ми ча ра... Ве о ма је бит но
у ком де лу так ми чар ске се зо не се
спор ти сти на ла зе, па са мим тим по -
сто је ти по ви тре нин га ко ји се ра де.

– Нај бит ни ји су љу бав пре ма спор -
ту и же ља за тре ни ра њем, а све оста -
ло про из ла зи из то га. Основ ни мо де -
ли тр кач ких би ци ка ла мо гу да се на -
ђу за 300–350 евра и та кав би цикл је
са свим до бар и до во љан за по че так –
каже Да ри ја.

Во зи че ти ри пу та не дељ но ка да су
вре мен ски усло ви до бри, а зи ми тре -
ни ра на кућ ном тре на же ру. Нај ду жа
ре ла ци ја ко ју је пре шла би ци клом из -
но си 120 ки ло ме та ра!

– На би ци кли зам не гле дам као на
не што што ми од у зи ма вре ме или при -
чи ња ва на пор, већ као на на чин жи во -
та. Ни је дан спорт не пру жа мо гућ ност
да сва ки пут, кроз сва ку во жњу, ви ди -
те не што но во или до жи ви те не ко но -
во ис ку ство. Све јед но да ли је то град -

ска или пла нин ска во -
жња, или тренинг. Чак и
ка да се во зи иста ру та,
сва ки пут је дру га чи је…
– за кљу чу је она.

Жи вот ни пут

Алек сан дар Тр бо вић (46)
по за ни ма њу је ор га ни -
за тор роб ног про ме та.

– Кад сам био ма ли,
жи ве ли смо у се лу. Сво -
јих пр вих „ко ра ка” на
би ци клу се ћам се ве о ма
до бро. Тек што сам на у -
чио да во зим на два точ -
ка, спао је ла нац с лан -
ча ни ка, а би цикл ни је
имао руч ну коч ни цу, већ
са мо но жну, па ни сам
мо гао да се за у ста вим.
На сре ди ни пу та је би ла
ци гла, а иза ње раз би је -

на фла ша, па мо же да се прет по ста ви
шта се по сле де си ло... Мој отац је го -
лим ру ка ма по ло мио тај би цикл на -
по ла, док сам ја ста јао кр вав од гла ве
до пе те, до слов це – при ча Алек сандар.

Ме ђу тим, то га ни је од ву кло од чу -
де сне играч ке на два точ ка. На пр о -
тив, би цикл му је за пра во од ре дио
жи вот ни пут, ка ко у спорт ском, та ко
и у по слов ном сми слу.

– У два де сет тре ћој го ди ни сам по -
чео да ра дим за „Peugeot Cycles”, где
сам за крат ко вре ме до спео до ме ста
ди рек то ра про да је би ци ка ла. По сле
то га сам ра дио у јед ној про дав ни ци и
сер ви су би ци ка ла у Пан че ву, ко ја на -
жа лост ви ше не по сто ји, да бих по -
том отво рио сво ју фир му. У отва ра њу
про дав ни це ми је по мо гла по ро ди ца,
ко ја ме је по др жа ла у пот пу но сти. Ка -
ко су оба ве зе пре ма про дав ни ци од
ко је сам по чео да жи вим ра сле, та ко
сам сма њи вао во жње, а и бо ло ви у
ко ле ну због по вре де на јед ном тре -

нин гу бо ри лач ких
спор то ва би ли су
све ја чи. Та ко сам
пре стао... Тре ни рао
сам мно го спор то -
ва у жи во ту, али
бицикл ми је остао
на пр вом ме сту –
об ја шња ва он.
Алек сан дар се ба -
вио по себ ном вр -
стом би ци кли зма
ко ја у на шој зе мљи
ни је баш то ли ко за -
сту пље на и упра во
због то га је остао
за пам ћен.

– По чет ком 2006.
го ди не од лу чу јем
да осну јем свој клуб
екс трем них спор -

то ва „Freestyle”, у ко ји су се, по ред
BMX и MTB би ци кли ста, укљу чи ли
и во за чи скејт бор да, ро ле ра и тро ти -
не та. Ку пио сам де се так спра ва и
ска ка о ни ца и по кло нио их ло кал ним
скеј те ри ма и бај ке ри ма, али су те
спра ве, на жа лост, јед на по
јед на кра де не и про да ва не
на ло кал ним от па ди ма за
сит ниш. На пра вио сам тим,
у ко јем су се по себ но ис -
ти ца ли Иван Ада мов и Ми -
лош Ста јин. Они су се так -
ми чи ли и у ино стран ству.
То је био леп пе ри од мог
жи во та. Оби ла зи ли смо
гра до ве у Ср би ји и
околним зе мља ма, пра ви -
ли ви део-сним ке, жи ве ли
сво је сно ве... – при ча
Александар.

Ка же да за ужи ва ње у во -
жњи ни је пре суд на су ма ко -
ја се одво ји за ку по ви ну би -
ци кла, али да ква ли тет ни -
ји де ло ви, а на рав но и цео
би цикл, омо гу ћа ва ју бо љи
до жи вљај и ла ко ћу у вожњи.

Би ци кли зам је ужи ва ње

Мар јан Лу кић (45) по за ни ма њу је
про фе сор фи зич ког вас пи та ња. Ви -
ше стру ки је пр вак др жа ве у свим ди -
сци пли на ма три а тло на у кон ку рен -
ци ји ве те ра на и се кре тар Три а тлон
клу ба „Та миш”, нај ста ри јег и нај ве -
ћег клу ба у Срби ји.

– Ми слим да сам имао пет-шест го -
ди на ка да сам на у чио да во зим чу ве -
ну „по ни ку”, и то по дво ри шту, а убр -
зо и по ули ца ма мо је Омо љи це. Би -
ци кли змом као спо рт ском ди сци пли -
ном ба вим се по след њих де вет го ди -
на, од ка да сам по чео так ми чар ски да
се ба вим три а тло ном – при ча Мар јан.

Спе ци фич ност тре нин га је у то ме
што би ци кли ста има мо гућ ност да
ужи ва у при ро ди и при ла го ди оп те -
ре ће ње сво јим по тре ба ма. Мо же се
во зи ти бр зо, крат ко, ду го, ла га но, у
дру штву, сам...

– По треб на је пре све га до бра во -
ља и раз у ме ва ње оно га шта во жња
би ци кла до но си чо ве ку на так ми -
чар ском, али и на сва ко днев ном ни -
воу. Ту пре све га ми слим на соп -
стве но здра вље и на рав но еко ло шки
ути цај. До бар бајк, ко ји ће по слу жи -
ти за сва ко днев ну во жњу, мо же се
на ба ви ти и за не ко ли ко хи ља да
динара – об ја шња ва.

Мар јан се тру ди да во зи сва ко днев -
но. На то нај ви ше ути чу вре мен ски
усло ви и оба ве зе на по слу. Во жње
уме ју да бу ду ду ге од три де се так до
сто ки ло ме та ра, у за ви сно сти од пла -
на тре нин га. Нај ду жа ње го ва во жња

би ла је 500 ки ло ме та ра про стран стви -
ма Ба на та.

– Као и код сва ког пре во зног сред -
ства, нај че шћи су де фек ти гу ма и са -
мих точ ко ва. Озбиљ ни ји су ква ро ви
ме ња ча или коч ни ца, али све се то
ре ла тив но бр зо ре ша ва. По вре де су
та ко ђе део спо р та, па та ко и би ци -
кли зма, а нај че шће су про у зро ко ва не
па до ви ма у то ку во жње. На стра да ру -
ка, но га... Бит но је увек и при сва кој
во жњи но си ти ка ци гу, јер она за и ста
мо же да са чу ва гла ву! – за кљу чу је он.

Пла нин ски би ци кли зам

Да мир Ан дрић (43) пред у зет ник је, а
би цикл во зи од сво је пе те го ди не. Ка -
ко ка же, „опа сно” се за ра зио по ја вом
BMX-а на на шим про сто ри ма 1984.

– На пла нин ски би цикл сам пре -
шао 1987. и остао му ве ран до да нас.
Пр ва во жња ко ју за и ста пам тим би ла
је она ка да смо мој друг и ја би ци -
кли ма оти шли до Де во јач ког бу на ра
1. ма ја 1990. го ди не – при ча Да мир.

У пла нин ском би ци кли зму по чео
је да се так ми чи 1994. го ди не.

– При ја тељ и ја смо оти шли би ци -
кли ма на Ко шут њак да гле да мо тр ку.
Не се ћам се ви ше ка ко, али при ја ви ли
смо се и за уче шће, и то у обе та да по -
сто је ће ди сци пли не. На кон тр ке би ци -
кли ма смо се вра ти ли у Пан че во. Тог
да на сам осе тио адре на лин ко ји тр ке у
пла нин ском би ци кли зму но се и ви ше
се ни је мо гло на зад – об ја шња ва.

Пла нин ски би ци кли зам је пот пу но
дру га чи ји спо рт од „обич ног” би ци -
кли зма – пр вен стве но за то што је ин -
ди ви ду а лан, док је друм ски, так ми -
чар ски би ци кли зам пра ви тим ски
спорт.

– Не так ми чим се због
ре зул та та, већ због осе -
ћа ја ко ји ми во жња би -
ци кла пру жа. Глав на
пред ност у од но су на ве -
ћи ну оста лих спор то ва
је сте то што вам у ово -
ме тре ба са мо би цикл.
Не мо ра те има ти дру -
штво да би сте се њи ме
ба ви ли, ни тер ми не у са -
ла ма. Јед но став но, ка да
има те вре ме на и же ље,
сед не те на би цикл и то
је то. А сло бо да ко ју би -
цикл пру жа ни је свој -
стве на ап со лут но ни јед -
ном дру гом спо р ту –
каже Да мир.

По след њих два де сет
пет го ди на би цикл во зи
прак тич но сва ког да на,

у про се ку око 320 да на го ди шње.
– Од ка да бро јим, пре шао сам би -

ци клом око 440.000 ки ло ме та ра. По -
сто ји она из ре ка да не по сто ји ло ше
вре ме, већ са мо ло ша опре ма и ја се
пот пу но сла жем с тим. Ра ни је сам че -
сто ишао на ви ше днев не ту ре би ци -
клом, у по чет ку до мо ра, ка сни је че -
шће по ег зо тич ним и ту ри сти ма ма -
ње при сту пач ним ме сти ма у на шем
де лу Евро пе. По след њих го ди на се
еки па за та пу то ва ња осу ла, та ко да
углав ном идем на јед но днев не во жње.
Кра јем овог ле та, на ини ци ја ти ву мог
дру га Вла ди ми ра Са ви ћа, за де вет на -
ест са ти про ве зли смо 500 ки ло ме та -
ра кроз Ба нат. А најдужe је тра ја ла,
24 са та, и би ла нај на пор ни ја тр ка по
ко зјим ста за ма Ста ре пла ни не, ка да
сам пре шао не што ви ше од 100 ки ло -
ме та ра – при ча он.

Мир ја на Ма рић

Да ри ја Ђор ђе вић

Александар Плећаш

Александар Трбовић

Дамир Андрић

Марјан Лукић

Ро ман „Тан го по жа ру” пра ти до -
жи вља је мла дог Стр ни ше Ли пи ћа,
ски та ча низ скри ве не град ске ста -
зе, тра га ча за про лећ ним уз да си -
ма и по гле ди ма пу ним на да ња.
Глав ни ју нак је са да по ву чен у дру -
ги план, а до ми на ци ја пре пу ште -
на ње го вом мла ђем бра ту Алек -
сан дру, чи ји је раз ред са ста вљен
од са мих ге ни ја ла ца, што је ви ђе -
но на на шим про сто ри ма.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ји је ваш оми ље ни стрип из де -
тињ ства. Књи ге из „Вул ка на” до -
би ће ау то ри сле де ћих по ру ка:

„’Алан Форд’, ’За гор’, ’Блек Сте -
на’, ’Kомандант Марк’, ’Kапетан
Ми ки’, ’Ми стер Но’, ’Ди лан Дог’...
Те шко је од лу чи ти, сви су би ли део
мог од ра ста ња.” 064/1119...

„Хи ља ду му скал по ва и свих ми
буб ње ва Дар кву да, на рав но да је
то ’За гор’!” 064/2331...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко че сто не -
што сла же те:

„Сва ки пут кад ка жем да од су -
тра по чи њем да учим. По здрав од
ве чи тог сту ден та.” 063/1190...

„Ре ђе не го што за о би ла зим исти -
ну.” 061/1001... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 11. но вем бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко су за вас умет ни ци?”, награ -
ди ће мо по јед ном књи гом. Од го во -
ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

При по ве дач ове књи ге је син по -
зна тог од мет ни ка ко ји ис тра жу је
по те ру за оцем, а све што ће на ћи
во ди га пре ма ли те ра ту ри и број -
ним пи та њи ма. Шта је отац? Шта
је мит ски отац? Шта су жр тве? Ко
су умет ни ци? У ка квом су од но су
суд би на и из ван ред на књи жев ност?

„Љу ди без гро бо ва”
Ене са Ха ли ло ви ћа

„Тан го по жа ру”
Сло бо да на 
Ста ни ши ћа

Два чи та о ца ко ји до 11. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Кад би сте за пле са ли тан -
го?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Drage sugra|anke i sugra|ani,

 estitamo vam 8. novembar,

Dan grada Pan  eva^

^

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000
Дрво на палети13.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди 
све врсте угља 
и лом палете 

даске за огрев

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

(1
/2

9
6

4
2

1
)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

SU ZU KI SWIFT 2000

атестиран гас 5 врата

регистрован 15.10.2021.

Власник 800 евра.

062/856-17-38. (СМС)

ПРОДАЈЕМ опел астра

71, 1.7 дизел, хечбек.

Тел. 063/789-11-18.

(297598)

ПРОДАЈЕМ машину за

производњу папирних

врећа. Тел. 064/424-95-

10. (297588)

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.

годиште, 144.000 км, ре-

гистрован до маја 2021,

1.400 евра. 062/832-36-

38. (297608)

ПУНТО 3, 2011. годиште,

1.3 MJET, 5 В, аларм,

клима, власник.

064/913-72-24. (297725)

ПЕЖО 207, 1.4, 2008,

петора врата, фул. Ате-

стиран плин. 064/587-

50-24. (297736)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, пето-

ра врата, фул опрема,

регистрован годину.

064/130-36-02. 297736)

ФАБИЈА 1.2, 2014, ате-

стиран плин, 87.000 км.

064/130-36-02. 297736)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,

атестиран плин, фул

опрема. 064/130-36-02.

297736)

ПАНДА 1.2, 2007, фул

опрема, 131.000 км, на

име. 064/130-36-02.

297736)

РЕНО клио 1.2, 16 В,

2002, клима, централно,

серво, одличан.

064/142-55-93. 

8297741)

МЕРЦЕДЕС А 160, 2001.

годиште, регистрован,

одржаван, цена 1.600

евра. 064/517-84-21.

(297740)

КОМБИ теретни, фол-

ксваген транспортер Т 3,

700 евра, опел кадет 220

евра. 061/171-54-06.

(297795)

ЛЕД, ЛЦД телевизори,

откуп слупаних и неис-

правних. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (297737)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја дело-

ва, долазим на адресу.

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

991. (296507)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л,

2013. годиште. 065/853-

93-29. (297630)

ПРОДАЈЕМ ауто даеву

такума, 2001, бензин,

метан. Тел. 064/004-52-

30. (297643)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, од 70

до 2.000 евра. 062/193-

36-05. (297793)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу,

Котеж 1, код Максија.

063/122-55-22. (297729)

ПРОДАЈЕМ зидане гара-

же у Ул. Патријарха Чар-

нојевића 8. 063/315-872.

(296922)

ИЗДАЈЕМ гаражу.

063/332-772. (297662)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ

гаражни простор од 130

квм, у Тамиш капији.

063/175-62-95. (297667)

ГАРАЖУ издајем у Кон-

структоровој гаражи,

Котеж 2, први спрат.

063/122-55-22. (297729)

ВЕШ-МАШИНЕ и полов-

ни делови од веш-маши-

на. 013/252-05-10,

063/703-76-07. (297692)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизо-

ре, долазим на адресу.

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

11-47. (297633)

КУПУЈЕМ перје, старе

слике, сатове, стари но-

вац, играчке, стрипове и

друго. 063/705-18-18,

335-930. (297631)

ПЕЋ на пелет за етажно

грејање. 063/386-273. (р)

НА ПРОДАЈУ круњач

прекрупач „Оџаци” цр-

вени у одличном стању.

064/430-56-53 (СМС)

ПРОДАЈЕМ: рафове, те-

зге, полице, ТА пећ 6 кв,

клима 24 gree, ваге.

063/816-03-03. (297439)

СУДОПЕРА, угаона гар-

нитура, орман, самачки

кревет, двосед, фотеља

мојца. 063/861-82-66.

(297690)

МЕСНАТИ прасићи, сви-

ње, јагањци, могућност

клања и печења.

060/037-11-96. (297462)

ПРОДАЈЕМ суве орахове

талпе и витраблок 45

ком. Тел. 060/715-08-

93.(297337)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ АЕГ

и шпорет на чврсто го-

риво. 069/204-07-47.

(297591)

ПРОДАЈЕМ кревет ком-

плет за једну особу, као

нов. 064/438-12-35.

(297610)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, мон-

тажа. 063/705-18-18,

335-930. (р)

ТУЧАНЕ пећи чврсто го-

риво, тросед, две фоте-

ље за 2.000. 064/290-46-

44. (297652)

ПОВОЉНО на продају

три алпске козе старости

од једне до три године.

Тел. 065/601-84-86.

(297651)

ПОВОЉНО продајем

тросед, двосед, фотељу,

регал и две витрине. Тел.

063/825-18-62. (297642)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет

горење, стилску комоду,

ТВ комоаду, радни сто,

сточић за дс. 063/750-

32-32. (297675)

ПРОДАЈЕМ собно цвеће:

јапанско дрво новца,

красула, да оплемените

ваш простор. 063/750-

32-32. (297675)

ПРОДАЈЕМ 180 комада

беле фасадне цигле,

6,75 м² багремовог пар-

кета, металну ограду са

капијом 7,5 м, два дрве-

на прозора 120 х 90, са

шалонима. 063/750-32-

32. (297675)

КЛУПЕ дрвене, три ко-

мада, замрзивач 310 л,

гарнитура ТДФ, потреб-

но тапацирати. 063/750-

32-32. (297675)

КОМБИНОВАНИ фри-

жидер, веш-машина, те-

левизор ЛЦД, сто, столи-

це, фотеља. 063/861-82-

66. (297690)

ПРОДАЈЕМ осам метара

букових дрва, повољно,

и шест комада столица.

Тел. 355-039. (297724)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

горење, нови модел 7 кг,

1.000 обртаја, одлична.

060/180-02-83. (297739)

ПРОДАЈЕМ регал тро-

сед, две фотеље, сточић,

фотеља, на расклапање.

063/224-015. (297756)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (297751)

ПРОДАЈЕМ краву са те-

летом. 064/493-85-69.

(297754)

ДРВА за огрев јасен и вр-

ба, повољно, преостала.

064/122-69-78. (297751)

ПЕЋ на пелет за етажно

грејање. 013/348-250.

(297477р)

ПРОДАЈЕМ полован на-

мештај (соба, трпезари-

ја), повољно. Тел.

064/178-13-73. (297771)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те, судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (297763)

ИЗДАЈЕМ казан за пече-

ње ракије 120 л, са пре-

возом. 063/315-381.

(297774)

ЈАРИЋЕ продајем 250

динара/кг, може обрада.

062/167-16-81. (297776)

КОТАО на чврста горива

25 кв, центрометал, као

нов. 063/851-97-21. (297791)

КОКЕ носиље старе јед-

ну годину у пуној носи-

вости, 200 динара.

063/315-381. (297774)

ПРОДАЈА новог наме-

штаја, столови од 4.500,

столице од 1.800.

060/600-14-52. 

(297778)

ДРВЕНИ кревети нови

5.900, клик-клак, лежаје-

ви од 15.300. 060/600-

14-52. (297778)

СВИЊСКЕ полутке на

продају. Тел. 013/632-

145, 060/500-30-91.

(297779)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизо-

ре, долазим на адресу.

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

11-47. (297429)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац, сато-

ве, пенкала. 313-458,

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

14-77. (297601)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је
Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки
од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

мо г

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла 
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди -
на ци је по след њих го ди на све че шће до -
ла зе па ци јен ти свих ста ро сних до ба са
же љом да трај но по пра ве свој вид, а
са мим тим и ква ли тет свог жи во та. Баш
та кво – трај но – ре ше ње пру жа им
уград ња ин тра о ку лар них со чи ва, ко ја је
мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти
Ва си ли је Остро шки”. То зна чи да ста -
рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест која
се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по -
ка за ло се да се мла ди љу ди за уград њу
ин тра о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да
ка да због вр сте ди оп три је ко ју има ју не
мо гу ви ше да за до во ље сво је жи вот не
ак тив но сти но се ћи на о ча ре или кон такт -
на со чи ва. Не ки то чи не из естет ских
раз ло га, а од не ких то зах те ва про фе си -
ја или пак здрав -
стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на
со чи ва пре по ру чу -
ју се и љу ди ма
сред њих го ди на
ко ји ма је вид на
да љи ну и/или бли -
зи ну осла био. Уко -
ли ко спа да те у ову
гру пу и не прак тич -
но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри
на о ча ра или не мо же те да се на вик не те
на мул ти фо кал не на о ча ре, мо жда је вре -
ме да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова
ин тер вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма
ко је има ју ви со ке вред но сти плус или
ми нус ди оп три је чи јом ко рек ци јом, по -
мо ћу на о ча ра или кон такт них со чи ва,
ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва
пра во ре ше ње за вас, од лу ку до но си
оф тал мо лог, на кон што са гле да све чи -
ње ни це и де таљ но пре гле да ме ди цин -
ску до ку мен та ци ју. Он ће та да од лу чи -
ти и ко ју вр сту со чи ва би тре ба ло угра -
ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове три оп ци -
је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва, ас -
фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром или пак мул ти фо кал на со чи -
ва. Це на опе ра ци је ће за ви си ти упра во

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

кал ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак -
тив на гре шка, ко ја се од но си на кла сич -
ну ми нус или плус ди оп три ју. Тре ба на -
по ме ну ти да се њи ма не ис пра вља
астиг ма ти зам (по гре шна за кри вље ност
ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по тре ба
за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у
кли ни ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу -
ду ћи да има ју но ви ји ди зајн и да су на -
чи ном њи хо ве из град ње по бољ ша ни
од ре ђе ни не до ста ци сфе рич них со чи ва.
Она су се сто га по ка за ла бо љим у ко ри -
го ва њу сфер них абе ра ци ја и кон траст не
сен зи тив но сти – ка рак те ри сти ка вид не
оштри не ко је ути чу на ква ли тет ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

Уград њом мул ти фо кал них со чи ва
успешно се по сти же ко рек ци ја ви да ка -
ко на бли зи ну, та ко и на да љи ну. Ова
спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у сво јој
струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен трич -
них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју -
ћи па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек -
тар уда ље но сти. По год на су за љу де ко -
ји су рад но ак тив ни, ко ји има ју ди оп три -
ју за да љи ну и има ју по тре бу да но се на -
о ча ре за рад на бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму,
мул ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју
про фе си о нал ним во за чи ма, од но сно
љу ди ма ко ји због при ро де по сла че сто
во зе у ноћ ним усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све -
ти Ва си ли је Остро шки” зна чи и то
да ће из ме ђу хи ља ду и две хи ља де
па ци је на та го ди шње ко ји се на ла зе
на ли ста ма че ка ња за опе ра ци ју ка -
та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-
а, опе ри са ти тим струч ња ка с ВМА
на апа ра ти ма нај са вре ме ни је гене -
ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да
оба ве и па ци јен ти ко ји ни су на ли сти
че ка ња, али о соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да
по је ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко -
ном ским усло ви ма и да не ма ју оба -
ве зно здрав стве но оси гу ра ње, пред -

ви де ли смо и од ре ђе ни број гра тис
опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо им
по мо гли да ре ше тај, до са да не пре -
мо стив здрав стве ни про блем – ис та -
као је Зо ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће проф. др сци. мед. Миро -
слав Стаменковић, специјалиста
офтал молог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће
се ко ри сти ти при ли ком опе ра тив них
за хва та у „Све том Ва си ли ју Остро -
шком” пред ста вља ју оно нај бо ље што
тре нут но по сто ји на тр жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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 КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• БИЛИРУБИНИ: укупни билирубин + директни билирубин
Цена: 220 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 + fT3
Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ЕНЗИМИ: AST + ALT + GGT + ALP Цена: 500 динара

АКЦИЈE ОД 30. X 2020. ДО 12. XI 2020.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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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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HIT PONUDA:
Uroša Predića 21 – 100,37 m²
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

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.

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88D
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна плата за 
раднике са искуством
50.000 + пријава 
+ топли оброк, 
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/295685)

КУЋА на Кудељарском

насипу, 95 квм, чврста

градња, 4 ара плаца,

укњижена, 50.000.

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (297738)

НА ПРОДАЈУ плац 28

ари на Кудељарском на-

сипу,г радско грађевин-

ско земљиште, излаз на

две улице. 068/408-97-

21. (297603)

НОВА КУЋА у центру са

двориштем, 196 квм,

власник, договор.

063/232-757. (297628)

ПЛАЦ 28,5 ари на про-

дају, Кудељарац. Тел.

064/248-95-28. (297622)

ТОПОЛА 7 ари, 80, стру-

ја, вода, 20.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-

83. (297645)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистер-

ска, преко пруге, пола

под воћем. 064/113-47-

76. (297648)

ПРОДАЈЕМ кућу, Марги-

та, 180 квм + 3.5 ара

плаца. 063/740-22-41.

(297660)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две

куће за мањи стан, вла-

сник. 064/986-21-74.

(297672)

ПРОДАЈЕМ земљу у До-

лову, осма дуж, Ливади-

це. 319-754, 061/153-34-

61. (297674)

ПРОДАЈЕМ један ланац

земље у Старчеву, прве

класе детелине. 060/709-

72-97. (297683)

ЦРЕПАЈА, лукс банатска

етно кућа, 80 квм, 8 ари,

комплет опремљена, са-

мо 49.900 евра. АМК не-

кретнине. 061/262-08-

44. (297747)

НАЈЛЕПША стара вила у

Панчеву, 186 квм, 5,6

ари, 150.000. (398),

„Кров”, 060/551-64-50.

(297691)

КУДЕЉАРАЦ, ново, 240

квм, четворособан стан

и аутолимарско-лакире-

њрска радионица,

75.000. (398), „Кров”,

060/551-64-50. (297691)

ВОЈЛОВИЦА, улични део

куће, 56 квм, двособан,

усељив, 12.000, договор.

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (297738)

БАВАНИШТЕ, топ лока-

ција, старија кућа 70

квм, 1.400 квм, 19.900

евра. АМК некретнине.

061/262-08-44. (297747)

ВОЈЛОВИЦА, 68 квм,

6,35 ари, усељива, укњи-

жена, 32.000, центар,

локал ПР+ПК, 40 квм,

40.000. 069/744-286.

(297803)

ЦЕНТАР, кућа за руше-

ње 2.75 ара, 50.000.

(398), „Кров”, 060/551-

64-50. (297691)

СВЕТИ САВА, кућа за

рушење, 5 ари, 130.000.

(398), „Кров”, 060/551-

64-50. (297691)

КОТЕЖ 1, кућа 185 квм,

гаража, локал, 93.000.

„Јанковић”, 348-025.

(297749)

ПРОДАЈЕМ два ланца

земље, поред села, у Ка-

чареву. 064/178-85-36.

(297679)

ТЕСЛА, кућа 45 + 11,

2.61 ари, за рушење,

адаптацију. 069/744-

286. (297803)

ШАРПЛАНИНСКА, плац

9 ари, 24 м фронт, 2.500

евра ар. Јабучки - 2.5

ланца, под љескама,

45.000. 069/744-286.

(297803)

ШИРИ центар, 6 ари,д

ве стамбене јединице,

250 квм, 120.000. „Јан-

ковић”, 348-025.

(297749)

ПЛАЦ, Новосељански, 9

ари и 13 ари, 1.500

евра/ар, ограђен.

069/744-286. (297803)

КУПУЈЕМ стару кућу,

оквир пруге. 060/551-

64-50. (297691)

ХИТНО купујем кућу до

17.000 евра, исплата од-

мах. 062/108-21-24.

(297716)

СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,

27.900; 75 к вм, 69.800,

ВПР, нови станови.

069/655-214. (296370)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт,

ТА, могућност ЦГ,

70.000, договор. Звати

после 17 сати на тел.

064/119-60-06. (297639)

СОДАРА, 48 квм, ЦГ,

ВПР, потребно ренови-

рање, 35.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-

83. (297645)

СОДАРА, 53 квм, ЕТ, те-

раса, комплет сређен,

без улагања, 48.000.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297645)

ГАРСОЊЕРА, 27 квм,

ВП, ЦГ, центар, на про-

дају. 061/268-30-66,

063/737-62-92. (297664)

ПРОДАЈЕМ нов стан, но-

ва Миса, 43 квм, ниско

приземље, укњижен,

власник. 063/318-592.

(297644)

ШИРИ центар, четворо-

собан, нов дуплекс, III,

105 квм, 87.000. (353),

„Премиер”. 063/800-44-

30. (297802)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан у центру, 50 квм,

22.000 евра. Тел.

063/771-18-49. (297792)

КОТЕЖ 1, двособан, 50

квм, IV ЦГ, 31.500.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (297738)

СТРЕЛИШТЕ, четворосо-

бан, 80 квм, VII, ЦГ,

65.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(297738)

ПРОДАЈЕМ стан у Ба-

натском Карловцу или

мењам за одговарајући у

Панчеву. 066/362-597.

(297743)

АМК некретнине, купо-

вина станова, исплата

одмах. Позовите.

061/262-08-44. (297747)

ЦЕНТАР, трособан, ПР,

ЕГ, 76 квм, паркет, ПВЦ,

две терасе, 75.000.

069/744-286. (297803)

СОДАРА, двособан, дво-

ипособан, 67, VI II, ЦГ,

63.000. 069/744-286.

(297803)

КОТЕЖ 1, 78 квм, V, ЦГ,

тераса, 40.000, двосо-

бан. 069/744-286.

(297803)

КУПУЈЕМ од власника

гарсоњеру у Самачком

хотелу. 060/157-18-54.

(297589)

КУПУЈЕМО станове, ку-

ће, исплата одмах.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297645)

ПОТРЕБНА гарсоњера и

једнипособан, Тесла, Ко-

теж 1, брза реализација.

069/744-286. (297803)

КУПУЈЕМ мањи стан за

готовину. 060/551-64-50.

(297691)

КУПУЈЕМ мањи стан у

згради, готовинска ис-

плата. (470), „Дива”,

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

(297685)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама. Брза

исплата. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30.

(297802)

ИЗДАЈЕМ кућу око 100

квадрата са двориштем.

060/142-22-13 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка

Зрењанина 53-а, призе-

мље, комплетно опре-

мље, 38 квм, са терасом.

Контакт телефон:

063/772-59-18. (ф)

ИЗДАЈЕМ на новој Миси

сређен намештен мањи

стан. Тел. 063/171-96-

16. (297607)

ЈЕДНОСОБАН, двори-

шни стан за издавање.

061/175-00-15, 064/145-

47-48. (2976239

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

ноипособан стан, код

Болнице. 063/809-51-72.

(297634)

ИЗДАЈЕМ кућу, Јабучки

пут, близу нове фабрике

– преко Пивашевића.

060/348-19-88, 065/219-

14-22. (297698)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен стан у кући,

Светог Саве 102.

063/707-07-76. (297655)

ИЗДАЈЕМ намештен ма-

њи двособан стан на

Стрелишту. 063/720-72-

10. (297647)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
самцу у Самачком хоте-
лу. 064/411-20-41 (СМС)

ИЗДАЈЕМ дуплекс, цен-
тар, гас, намештен.
065/523-04-18. (297582)

ИЗДАЈЕМ кућу целу или

по етажама, Маргита,

180 квм., 063/740-22-41.

(297600)

ИЗДАЈЕМ кућу, Панче-

во, Котеж 1, за групчни

смештај (за раднике).

060/722-14-14. (297661)

ИЗДАЈЕМ намештен ма-

њи стан и гарсоњеру,

ужи центар. 063/810-92-

39. (297681)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

50 квм, опремљен.

064/158-15-90. (297689)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хоте-

ла Тамиш, 90 евра.

064/122-48-07. (297704)

ИЗДАЈЕМ стан, гарсоње-

ру у центру. 062/345-

958. (297728)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан у центру Панчева.

063/312-734. (297730)

ПРОДАЈЕМ два и по

хектара грађевинског зе-

мљишта, северна зона.

062/102-89-16. (297473)

КУЋА, 180 квм, нова,

Војловица, укњижено.

063/771-75-96, 063/784-

71-34. (296970)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стана, 8 ари плаца, Гор-

њи град. 063/829-89-48.

(297208)

КУЋА, Горњи град, 150

квм, 3.8 ари плац, укњи-

жена, 72.000. 066/355-

208. (297254)

ПРОДАЈЕМ нову кућу 9

х 12, завршни радови,

нова Миса, власништво.

064/221-36-12. (297619)
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ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

Привредно друштво „Пантранспорт”” д.о.о.

расписује конкурс за радна места :

1. АУТОМЕХАНИЧАР

2. АУТОЕЛЕКТРИЧАР, и 

3. ПЕРАЧ-ПОМОЋНИ РАДНИК

Пријаве слати на имејл  

slavko.kračun@pantransport.rs

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС”

бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД

Београд, Улица Таковска 2, поднео захтев за одлу -

чивање о потреби израде процене утицаја на жи-

вотну средину за пројекaт изградњa РБС „PA-SAV -

SKA (SODARA)” - PA121, PAU121, PAO121, PAL121

Панчево, Ул. Савска бр. 2 у Панчеву, на кат. парц.

5910 КО Панчево, на територији Града Панчева. 

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 617 у периоду од 06. до 16. новембра 2020.

године радним даном од 10 до14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/295686)

DOO „MINESAL” из Панчева 

тражи жене за рад 
у производњи гајбица.

013/373-488, 063/256-360

Уступам мењачницу

у раду са банкоматом.

063/776-10-65
(6/297765)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж,
Војвођански булевар,
двоипособан. Тел.
060/444-30-68, 061/239-
93-93. (297753)

ИЗДАЈЕМ стан, у кући,
ЦГ. 062/856-91-34.
(297773)

ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, целу кућу ком-
плет намештену, три
одвојене просторије са
засебним купатилима,
клима, ТВ, кухиња. Кућа
се налази у центру гра-
да, погодна за 14 до 15
људи.  062/321-270,
062/435-323. (297767)

НАМЕШТЕН стан у цен-
тру, спратни део куће
грејање клима, 60 квм.
Посебан улаз. 063/776-
16-77. (297768)

ИЗДАЈЕМ трособан по-
лунамештен стан.
060/333-27-42. (297784)

ИЗДАЈЕМ хитно стан са
галеријом у поткровљу,
нова Миса. 064/770-33-
19. (297783)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан са цен-
тралним грејањем у Ул.
Лава Толстоја. 063/204-
314. (297798)

ИЗДАЈЕМ стан, преко

пута BIG парка-

013/631-423, 066/631-

42-31. (297799)

ИЗДАЈЕМ локал у Сока-

чету од 30 квм. Тел.

063/812-42-83. (297782)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ

„Јабука” у Јабуци, на пи-

јаци, површине од 20 до

120 квм. 063/315-872.

(296922)

ИЗДАЈЕМ локал површи-

не 250 квм, на спрату у

ТЦ „Флоријан”, Милоше

Требињца бр. 4. 063315-

872. (296922)

ЛОКАЛ продајем, 28
квм + 12 квм, галерија.
Сређен, центар.
063/489-958. (297251)

ИЗДАЈЕМ хале разне ве-
личине за разне намене.
Шлеперски прилаз, Но-
восељански пут.
063/219-532. (297451)

ИЗДАЈЕМ локал, 47 квм,
у Ул. Браће Јовановић,
Панчево, поред Po co Lo -
co. Тел. 063/101-69-37.
(297339)

ПРОДАЈЕМ локал 10
квм, башта на пијаци.
Панчево. 063/101-69-37.
(297339)

ИЗДАЈЕМ сређен локал

25 квм, Жарка Зрењани-

на 33. 063/738-21-01.

(297624)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,

Војводе Петра Бојовића

бр. 19. 066/314-803.

(297629)

ПОВОЉНО продајем

или издајем сређен ло-

кал на Зеленој пијаци.

Тел. 063/305-036,

061/152-18-71. (297669)

ИЗДАЈЕМ локал од 86

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063/278-421.

(297702)

ИЗДАЈЕМ локал у Зеле-

ној пијаци, први на ула-

зу, преко пута рибаре.

Погодан за мењачницу,

киоск,, трафику.

064/404-91-49. (297694)

ЈНА, ексклузивна лока-

ција, продаја објекта за

локал или стан 30 квм,

приземље, само 25.990

евра. АМК некретнине.

061/262-08-44. (297747)

ИЗДАЈЕМ халу 300 квм.

064/437-24-51. (297727)

ПОТРЕБНЕ искусне же-
не за рад на индустриј-
ским шиваћим машина-
ма. 064/191-64-95.
(295579)

САЛОНУ у центру потре-
бан фризер са иску-
ством. Плата 30.000.
065/555-54-44. (297097)

ПОТРЕБНА радница у
Маркету „Идеал”.
063/106-02-84, 013/333-
160. (297287)

ПОТРЕБНА радница за
клање живине, са иску-
ством. 064/172-79-38.
(296897)

ПОТРЕБАН радник зуа
рад у магацину дистри-
буције штампе. 069/867-
72-06. (297402)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице и возач.
062/339-279, 063/820-
87-61. (297516)

ПОТРЕБНИ радници за
кување кафе и разнос на
бувљаку. 065/533-44-13.
(297538)

ФИРМИ у Панчеву по-

требан виљушкариста.

064/123-48-68, 064/248-

88-46. (297596)

ПОТРЕБАН радник-ца за

разношење кафе на „бу-

вљаку”. 064/132-98-12.

(297604)

ПОТРЕБНА радница Ка-

феу у Панчеву, Кнића-

нибнова 37. 062/227-

771. (297638)

РЕСТОРАНУ „Какаду”

потребна помоћна рад-

ница у кухињи. 063/835-

08-48. 8297659)

ПОТРЕБНА млађа жена

за спремање стана и

хране пословном човеку.

500 динара/сат. Послати

податке и пријаву СМС-

ом. 061/620-82-87.

(297673)

МЕНАЏЕР фризерског

салона: профил канди-

дата – љубазна, савесна,

одговорна, педантна,

културна, вредна, васпи-

тана, лојална особа за

организацију тима и ра-

да у фризерско-козме-

тичком салону. Сталан

радни однос, фиксна

плата и проценат. Звати

на број телефона

063/104-40-87. (297787)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

065/533-44-13. (297538)

РЕСТОРАНУ „Трешњи-

ца” потребан кувар, пи-

ца-мајстор. Тел.

064/361-02-63. (297788)

ПОТРЕБНИ конобари

ресторану Стара Вај-

фертова пивара.

063/391-824. (297789)

ПРУЖАМ стручну подр-
шку деци са тешкоћама
у развоју/учењу и њихо-
вим породицама.
061/618-84-40. (297732)

ШЉУНАК,  песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
064/664-85-31,
013/342-338  (СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (297318)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање во-
де,  канализације, каби-
не, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76.
(297392)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-
ње, реновирање крово-
ва, бетонирање, стиро-
пор, бавалит, фасаде.
063/865-80-49. (297399)

КОМБИ превоз робе и
селидбе. 064/243-82-85.
(207183)

СЕЛИДБЕ, превоз, мо-
гућност са радницима,
попуст ванградске.
064/482-65-53. (297213)

СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Це-
на договор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(297306)

КАМИОНСКИ превоз до
2 кубика, песак, шљунак,
сејанац, шут, 1.500 ди-
нара. 062/355-154.
(296342)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и обрада
шпалетни. 065/842-84-
29. (297618)

ПРЕВОЗ малим кипером
два кубика, шљунак, пе-
сак, сејанац, шут. Тел.
063/896-51-75. (297620)

ОЗБИЉНА жена негова-

ла би старију особу пар

сати (не 24 сата.

065/237-10-68. (297602)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(297590)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-

гушење судопере, купа-

тила, адаптације, по-

правке, замене одмах.

013/331-657, 064/495-

77-59. (297592)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери,т ракасте заве-

се, уграђујем, попра-

вљам. 063/882-25-09.

(297626)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (297635)

МАТЕМАТИКА, стати-

стика, физика, инфор-

матика, могућност ме-

сечног плаћања, профе-

сор. Центар, 066/405-

336, 061/603-94-94.

(297636)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(297637)

ТРАЖИМ посао код ста-
рије особе, набавка, ку-
вање, повремено или
стално. 062/822-04-82.
(297653)

БРАВАРИЈА, столарија,
молерај, купатила ком-
плет, керамика, фарба-
ње, итд. Злаја, 065/558-
45-17. (297641)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге + хаус мај-
стор. Александар,
064/157-20-03. (297641)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи, при-
према полагања свих ни-
воа знања. 061/656-04-
04, 352-892. 8297657)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, гуртне, попра-
вљам, уграђујем.
064/181-25-00. (297684)

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
064/158-15-90. (297689)

ВРШИМ превоз комби-
јем, у свим правцима по-
вољно, чистим подруме,
таване, дворишта, ру-
шим старе објекте, изба-
цујем стари намештај и
старе ствари. Повољно.
Златко. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (297748)

ИЗВОЂЕЊЕ грађевин-
ских радова од темеља
до крова. 063/724-36-24.
8297658)

ИЗРАЂУЈЕМ намештај,
кухиње, плакаре по ме-
ри, може и масивни. По
повољним ценама.
066/575-10-80. (297659)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ре-
новирање купатила, сла-
вине, вентили, поправке,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (297688)

ПОВОЉНО обављам све
врсте физичких послова,
поштено, одговорно и
педантно. 061/311-97-
69. (297695)

ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња и канализацио-
них цеви машинским пу-
тем., 062/640-741. (297708)

НЕГОАВАТЕЉИЦА, чу-

вам старије , мењам пе-

лене, кувам. 060/421-05-

91. (297697)

СЕЛИДБЕ комбијем у
свим правцима, радни-
ци, повољно. 063/196-
54-56. Златко. (297748)

ОБАРАЊЕ дрвећа, руше-
ња кућа, шупа, ископи,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. 8297751)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 065/314-90-18,
601-892. (297759)

РАДИМ физичке посло-
ве: рушења објеката, чи-
шћења тавана, одноше-
ње ствари. 060/035-47-
40. (297751)

ОРЕМ баште. 063/809-
35-89. (297666)

ПРЕВОЗ кипером повољ-
но: песак, шљунак, се-
јанц, одвозим пут.
064/354-69-94, 063/754-
02-72. (297769)

ИЗДАЈЕМ намештен

стан, wi/fi, кабловска,

преко пута БИГ-а, Стр-

леиште. 063/372-551.

(297712)

ИЗДАЈЕМ намештену со-

бу са употребом купати-

ла, посебним улазом.

063/372-551. (297712)

PER LA издаје апартма-

не, 55 квм, комплетно

лукс опремљени, укључе-

не дажбине, плус кори-

шћење базена од 9 до 15

сати, једном недељно

спремање и мењање по-

стељине, 550 евра.

062/667-676. 8297718)

ИЗДАЈЕМ двособан не-

намештен стан на Сода-

ри, ЦГ, IV спрат, без

лифта. 065/534-30-16.

(297720)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панче-

ву, стара Миса. Тел.

060/011-96-66. (297775)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

ЦЕНТРАЛА 301-150,  БЛАГАЈНА 300-830

28. октобра 2020. године заувек нас је напустила наша најмилија

ТАНА

Најбоља мама, супер бака и супруга

Осећамо се почаствовани и привилеговани што смо били део твог

живота и што си нас увек безгранично волела. 

Заувек ћеш нам недостајати и бити у нашим срцима.

Супруг ГРАДИМИР, деца ЗОРАН и САША, унуке БОЈАНА, 

МИЛАНА и САШКИЦА, унук УРОШ, снаје БИЉАНА

и АНАБЕЛ и зет ВЛАДА
(1/297578)

Последњи поздрав брату

ИКИЦИ

ИЛИЈА ЈАРКОВАЧКИ

ДРАШКО и СМИЉКА

(5/297403/р)

Последњи поздрав

НАТАЛИЈИ НЕДИЋ

од ЖАКЛИНЕ са породицом
(48/297701)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 25. окто-

бра 2020. заувек напустила наша вољена

ЕРЖЕБЕТ ЈОВНАШ
рођ. Ембели

1936–2020.

Сахрана је обављена 26. октобра на гробљу у Војловици.

Успомену на њен племенити лик чуваћемо вечно.

Ожалошћени: ЈОЖЕФ ЕМБЕЛИ са породицом
(46/297700)

Последњи поздрав

тетки

ВЕСЕЛИНКИ

ИВАНОВИЋ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ

са породицом

(57/297722)

Последњи поздрав

тетки

ВЕСЕЛИНКИ

ИВАНОВИЋ

ЉИЉА НЕНАДИЋ

са породицом

(58/297717)

Последњи поздрав

сестри

ВЕСЕЛИНКИ

ИВАНОВИЋ

ГОРДАНА

ПЕШЕВСКИ

(64/297722)

Последњи поздрав

тетки

ВЕСЕЛИНКИ

ИВАНОВИЋ

ЖИКА СПАСИЋ

са породицом

(60/297717)

Последњи поздрав

тетки

ВЕСЕЛИНКИ

ИВАНОВИЋ

БИЉА ЈАКОВЉЕВИЋ

са породицом

(59/297717)

Последњи поздрав

тетки и баки

ВЕСЕЛИНКИ

ИВАНОВИЋ

НАДА и ИВАНА

(61/297717)

Последњи поздрав

ВЕСЕЛИНКИ

ИВАНОВИЋ

од РОДНЕ, ЦЕЦЕ

и НАТАЛИЈЕ

(85/297777)

АТАНАС

ЛАЗАРЕСКИ

Туга и бол коју осећам
не могу описати ника-
кве речи. Остаће вечна
жал за тобом драги мој
Тата.

Твоја једина ћерка

БИЉАНА
(68/297733)

АТАНАС

ЛАЗАРЕСКИ

Последњи поздрав

вољеном стрицу од

братанаца са породи-

цом

(69/297734)

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

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ

ОДНОСА

Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу 

научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– докторат из области медицинских наука – стома-

тологија, специјализација из области максилофа-

цијалне хирургије, као и остали услови предвиђе-

ни Законом о високом образовању („Сл. Гласник

Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 -

др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Стату-

том Стоматолошког Факултета.

Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу 

научну област КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

Услови:

– докторат из области медицинских наука, спе-

цијализација из области анестезиологије и реани-

матологије, као и остали услови предвиђени Зако-

ном о високом образовању („Сл. Гласник Републи-

ке Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. за-

кон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Статутом Сто-

матолошког Факултета.

Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу 

научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– докторат из области медицинских наука – стома-

тологија, специјализација из области стоматолош-

ке протетике, као и остали услови предвиђени За-

коном о високом образовању („Сл. Гласник Репуб-

лике Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. за-

кон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Статутом Сто-

матолошког Факултета.

Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу 

научну област ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Услови:

– завршен Електротехнички факултет или Факул-

тет организационих наука, докторат из области

Рачунарске науке или Електротехничког и рачу-

нарског инжењерства, као и остали услови пред-

виђени Законом о високом образовању („Сл. Глас-

ник Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018,

27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони)

и Статутом Стоматолошког Факултета.

Једног АСИСТЕНТА за ужу научну област 

КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– завршен Стоматолошки факултет, просечна оце-

на најмање 8 (осам), уписане докторске студије,

као и остали услови предвиђени Законом о висо-

ком образовању („Сл. Гласник Републике Србије”

бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и

6/2020 – др. закони) и Статутом Стоматолошког

Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање асистента

закључује се уговор о раду на одређено време на

период од 3 (три) године, са кандидатом изабра-

ним у звање доцента или ванредног професора,

закључује се уговор о раду на одређено време на

период од 5 (пет) година, а са кандидатом иза-

браним у звање редовног професора закључује се

уговор о раду на неодређено време.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-

сти услова из конкурса достављају се у року од 8

(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-

ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жар-

ка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/2351-292.

СЕЛИДБЕ, 

комби превоз, 

екипа радника.

064/280-30-16,

063/731-77-67,

Владимир

(7
/2

9
7

8
0

1
)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, шпорете, по-

прављамо са гаранци-

јом. „Фриготехник”,

064/122-68-05. (297794)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон.

064/351-11-73. (297380)

ЧИШЋЕЊЕ и спремање

свих врста станова и ло-

кала као и пословних

просторија. Astor eon

062/179-67-25. (197723)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, поставка ла-

мината. 061/283-66-41,

064/390-00-87. (297758)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (297670)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом,

радници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-

91-85. (297707)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-

врата, роло-заштита.

063/816-20-98, 013/351-

498. (297705)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,

повољно. 061/818-34-96.

(297735)

ТВ сервис „Тесла елек-

троник” - све на једном

месту. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (297737)

ПОПРАВКА веш-маши-

на, бојлера, шпорета,

пећи, електроинсталаци-

ја. Повољно. Тел.

060/180-02-83. (297739)

ТЕПИХ СЕРВИС „Пут-

ник”. Дубинско прање

тепиха и намештаја. Ко-

мора. 302-820, 064/129-

63-79. (297804)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-

ка, превоз, одвозимо не-

потребне ствари.

064/280-30-16, 063/731-

77-67, Владимир. (297801)

МУШКАРАЦ, 35 година,

спортске грађе, култу-

ран, тражи даму ради

дружења... 062/895-75-

09 (СМС)

ОЗБИЉАН, културан,

тражи жену-девојку за

дружење. 064/970-09-

56. (297742)

МУШКАРАЦ тражи же-

ну-девојку за дружење.

064/958-33-27 (297742)

УСЛУГЕ
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Преминуо је наш драги отац, таст, деда и пра-

деда

МОМЧИЛО СИМИЋ
1933–2020.

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, 

зет ЗОРАН, унук ВАСИЛИЈЕ

и унука ТАТЈАНА са породицом

(29/297649)

МОМЧИЛО СИМИЋ
1933–2020.

Последњи поздрав нашем Моми.
Од сина ПЕРИЦЕ, снаје ЗОРИЦЕ, унуке СВЕТЛАНЕ

и САНДРЕ са децом: НЕВЕНА, СТЕВАН, 

(30/1297650) НИКОЛА и АЛЕКСА

МОМЧИЛО

СИМИЋ

Последњи поздрав

драгом човеку и при-

јатељу чика Моми од

ЈОЦЕ

(56/297715)

ЂОРЂЕ ЗОЈКИЋ

Хвала ти за све лепе тренутке проведене

заједно.

БЕБА

(87/297781)

ЂОРЂЕ

ЗОЈКИЋ

Остала је велика пра-

знина за Тобом.

Твоји кумови

НАДА и ЖУЛЕ

(13/297605)

Тужни смо! Напустио нас је

ЂОРЂЕ ЗОЈКИЋ

Особље и другови са Тамишког сплава

(28/297646)

Отишао је наш тата и деда

ЂОРЂЕ ЗОЈКИЋ
18. IV 1941 – 30. X 2020.

Воле га ћерка НАТАША, унука ТЕОДОРА

(53/297713)
и зет АЛЕКСАНДАР

Последњи поздрав

великом човеку мом

ЂОРЂУ

Твоја БРАНКА

(54/297713)

Последњи поздрав драгом куму

ЂОРЂУ ЗОЈКИЋУ

од ПЕРЕ, МАЈЕ и ДУЦЕ ДОШЕН

Нека те анђели чувају

(73/297750)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ

ЗОЈКИЋУ

од породице

РАПАЈИЋ

(83/297770)

29. октобра преминула је наша мајка

ЈУЛИШКА ДАБИЋ
1960–2020.

Заувек у нашим срцима.

Твоји: син ДАРКО и ћерка ЗОРАНА

са породицама

(62/297719)

29. октобра преминула је моја снаја

ЈУЛИШКА ДАБИЋ
1960–2020.

Заувек ћеш живети у мом срцу.

Твоја МИЛКА

(63/297721)

С љубављу и болом опраштамо се од најмлађег и најдражег брата

БОЖИДАРА ШИМИЋА МИКИЈА
1940–2020.

који је преминуо после краће и тешке болести.
Сахрана је обављена 31. октобра 2020, на Новом бежанијском гробљу у Београду, у
кругу породице.

Ожалошћени: сестре ЉИЉАНА, СУНЧИЦА, СЛОБОДАНКА - ЛОЛА, 

(71/297745)
брат ДУШАН - СРЂАН са породицама

Преминула је наша вољена

НАТАЛИЈА РУЖИЋ БЕБА
31. X 2020.

Заувек ћеш живети у нашим срцима, чувана од заборава.

Хвала ти за све што си урадила за нас. Почивај у миру.

Ожалошћени синови НЕНАД и ПРЕДРАГ, 

унуке САНДА и ТИЈАНА са породицама
(21/297625)

Последњи поздрав

драгој сестри

НАТАЛИЈИ

РУЖИЋ

БЕБИ

ЛАЗА и ЦОБА

с породицама
(89/297786)

МИЛОМИР РАЈОВИЋ МИЋА
1961–2010.

Време које пролази нам неће обрисати успомену

на тебе.

Недостајеш, али ту си. Наша звезда водиља.

Вечно вољен и никад заборављен!

Твоји најмилији!
(51/297710)

ЖЈАК ПАЛО
7. XI 2017 – 7. XI 2020.

Наш вољени Пајо,

чак и после пуне три године нам неизмерно недоста-

јеш.

Остаћеш заувек у нашим срцима као вољени супруг и

најбољи отац.

Супруга МИРА, ћерке ЈАСМИНА и ЗОРИЦА

са породицама и таст и ташта ПЕТАР и МИЛЕНА
(77/297760)

Последњи поздрав драгом

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ

Остају само лепа сећања на дане заједничког дружења.

ЖИКА, ДРАГИЦА, БОЈАН и САЊА МЕДАНЧИЋ
(18/297614)

Последњи поздрав куму

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ

Чуваћемо успомену на тебе.

Твој кум САВО БОГОЈЕВИЋ са породицом

(22/297627)

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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Двадесет година нам једнако недостаје

РАДМИЛА МОЈАШЕВИЋ
Рођ. Лекић

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на њу.

Њени најмилији

(66/297729)

12. новембра навршиће се четири године како је отишла од нас

наша драга

ВАЛЕРИЈА КАНАЧКИ

Љубав, туга и бол остају заувек.

Твоји најмилији
(65/297726)

Напунила се година дана откако се упокојила у Господу
наша драга

МИЛЕНА ГЛОГОВАЦ
рођ. Самарџија

1945–2019.

У суботу, 7. новембра 2020. године, у 12 сати у Храму
светог великомученика Георгија на Старом православ-
ном гробљу биће служен годишњи парастос.
Вечан ти помен достојна блаженства и наше трајне
успомене наша драга Милена.

Твоја породица
(82/297766)

НИКОЛА

ПАВЛОВ

КИЛАЈТ
Нашем драгом супругу
и оцу даваћемо годи-
шњи помен у суботу, 7.
новембра, у 11 сати, на
Старом православном
гробљу.

Његови најмилији
(86/297780)

Навршавају се две године откако је преминула

наша

МИЛА МАРКОВИЋ

Драга Мила, била си нам и остала узор, понос и

наш анђео чувар. 

Остала је туга, бол и неподношљива празнина. 

С љубављу чувамо те у срцу.

Твоји: ЛАЗАР, САЊА, МАЈА, МИЛИЦА и МИЉАН
(88/297785)

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТАН

СТАНОЈКОВИЋ
2001–2020.

Успомене на тебе чува-
мо дубоко од заборава.
Поносни смо што смо те
имали.

Твоја породица

(17/297613)

Наш драги

ЉУБО КУЛАШ

Изненадна смрт драгог нам зета Љубе нас је јако

потресла. Овим путем са тугом и болом у срцу

опраштамо се од доброг и поштеног рођака.

Почивај у миру.

САША и ГЛИША БЈЕЛАНОВИЋ с породицама

(38/297677)

29. октробра 2020, у 73. години напустио нас је

наш вољени

ЉУБО КУЛАШ
1947–2020.

Био си велики човек, поштене и племените душе.

Почивај у миру.

Супруга ЖИВАНА и синови

БОРИСЛАВ и БРАНИСЛАВ

(39/297678)

После кратке и тешке болести преминула је

наша драга мама и бака

КАТАРИНА ХАРЈУНГ

Ожалошћени: синови ЗОРАН и ДЕЈАН

и унуке НАЂА и ИВАНА

(45/297699)

Последњи поздрав

КАТАРИНИ ХАРЈУНГ КАЋИ

Хвала на дугогодишњем дружењу и сарадњи.

Управни одбор Удружења пензионера

Рафинерије нафте Панчево

(70/297744)

Последње збогом драгој куми

КАТАРИНИ ХАРЈУНГ
Почивај у миру.

Кумови БОБА, ОЛГА, ГОРАН и ДУЊА
(81/297764)

Последњи поздрав

драгој комшиници

КАТАРИНИ

ХАРЈУНГ

од комшија

у Стевана

Шупљикца 125

(80/297762)

Умрла је наша много вољена јетрва и

стрина

НАДА МИЛУТИНОВИЋ
1937–2020.

Хвала јој на неизмерној љубави, бризи и

снази коју је увек имала за нас.

Твоји: НЕША и ОЛГИЦА МОЧОРКА

(84/297772)

Драгој

НАДИ МИЛУТИНОВИЋ

последњи поздрав од ЖАКЛИНЕ са породицом

(47/297701)

НАДА МИЛУТИНОВИЋ

Последњи поздрав сестри Нади од брата ВЛАДЕ

са породицом
(75/297757)

Опраштамо се од на-

ше драге комшинице

НАДЕ

МИЛУТИНОВИЋ

Никада вас нећемо

заборавити.

Породица ШАМАРА

(34/297665)

Последњи поздрав

драгој стрини

од ЕМИЛИЈЕ и БАТЕ

(91/297796)

Последњи поздрав

драгој стрини

од ДАВОРА

и ДРАГАНЕ
(92/297796)

Поштованој баки

БОЖАНИ

ЈОВАНОВ
16. VII 1935 – 28. X 2020.

Твоје унуке

МАРИЈАНА

и АЛЕКСАНДРА

(50/297706)

МИЛИЦА

НЕСТОРОВИЋ
1933–2020.

Последњи поздрав

од ћерке и зета

(31/297654)

Драгом исписнику поздрав од његове 1965/66

генерације

Ико, почивај у миру

(52/197711)

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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ПОМЕН

МИЛЕ

ПАУЛИЋ
8. XI 2016 –  8. XI 2020.

Време пролази, успоме-
не остају. Много недо-
стајеш.

Твоји: СПОМЕНКА
и ДРАГАН

(3/297585)

МИЛЕ

ПАУЛИЋ
8. XI 2016 –  8. XI 2020.

Прошле су четири го-

дине како ниси са на-

ма. Недостајеш нам.

Твоји: ДРАГАНА

и МИША
(4/297586)

Сећање на нашег тајку

ЖЕЉКО ВУЛЕТИЋ
4. XI 2002 – 4. XI 2020.

Вољени никад не умиру док живе они који их

воле.

Твоје ћерке САНЕЛА и ДАНИЈЕЛА

и супруга АНА
(11/297600)

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

Година дана је про-

шла како тугујемо за-

једно са твојим роди-

тељима.

НАДА и ЖУЛЕ

(12/297605)

Сећање на наше драге

ТОМИЋ ПУЛАНОВИ

др СЛАВКО МОМЧИЛО
1955–2017. 1931–2015.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.
Ваши најмилији

(10/297599)

11. новембра навршава
се осам тужних година
откад ниси са нама

ДРАГАН

АНЂЕЛОВСКИ
11. XI 2012 – 11. XI 2020.

од његових најмилијих
укућана.
У срцу нашем си ти сине

(19/297616)

Петнаест година пишем... а и даље не верујем да си
отишао

РАНКО МИЛОШЕВИЋ
11. XI 200

5 – 11. XI 2020.

Како време пролази, велики бол за тобом не налази
утеху, али подстиче на дивну мисао о теби, која те у
нашим душама чини вечним.

Твоји вољени: супруга СЛОБОДАНКА, наша деца
НЕБОЈША и НАТАША с породицом

(20/297621)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА

МУРГУЉ
2000–2020.

Живиш у нашим срци-
ма и мислима.

Твоји: мама, сестра
са породицом и тетке

(23/297632)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА

МУРГУЉ
9. XI 2000 – 9. XI 2020.

Чувамо те од заборава.

Твоји: ДРАГАН, 

ЗОРАНА и ЗОРАН

(24/297632)

ВЕРА

МУРГУЉ
Мама...

Део нас те и даље чека...
С љубављу коју смрт не
прекида и тугом коју
време не лечи.

Твоји: ЗОРАН и
ЗОРАНА са породицом

(25/297632)

СЛАВКО БАТУР
1956–2019.

Прошло је годину дана како си нас напу-

стио, али сећање на тебе ће живети вечно.

Заувек ћеш бити део нас.

Твоји најмилији: отац ТАДИЈА, 

супруга РАДМИЛА, синови МАРКО

и ДАРКО, снаје ЈЕЛЕНА и ЕНА

и унучићи ДУЊА и АНДРИЈА

(32/297656)

Сећање на наше драге родитеље

ЂОРЂЕВ

МАРА БОЖА
10 година 22 године

Поносно вас чувамо од заборава.

Ћерке ВЕРА, НАДА и ЗОРИЦА са породицама
(33/297663)

Прошло је четрдесет

тужних дана од смр-

ти мога брата

ПЕТРА

ШАМАРЕ

ЗОРАН са породицом

(35/297665)

СЛАЂАНА ВИДИЋ
1978–2019.

Знала си колико те волимо , али нам је неиземр-

но жао што никада нећеш сазнати колико нам

недостајеш.

Чика ЖИКА, стрина ЗОРИЦА, брат НЕНАД

и сестре ЗВЕЗДАНА и ЈЕЛЕНА са породицама

(40/297680)

У суботу, 7. новембра, у 11 сати, даваћемо годишњи
помен нашој драгој

СЛАЂАНА ВИДИЋ
1978–2019.

Драга наша Слаћка, година пролази а тебе нема да
дођеш. Бол и туга никада неће проћи.

Вечно тугују за тобом твоји: мајка СЛАВИЦА, 
отац ЗОРАН, сестре РАДА и ЗОРАНА, 

зет АЛМИР и сестрић КОКИ
(42/2976869

СЛАЂАНА

ВИДИЋ
Година прође, остаје
вечност.  Са нама си, а
увек недостајеш.

Чика МИЛИВОЈЕ, 
стрина ЉИЉА, брат

ВЛАДИМИР и сестра
МАРИЈА са породицом

(43/297687)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАЈА КРСТАНОВИЋ
7. XI 2016 – 7. XI 2020.

Породица

(41/297682)

У суботу, 7. новембра навршава се четрдесет дана откако нас је

напустила наша драга

БОРЈАНКА САНАДЕР

Заувек ће бити у нашим мислима.

Супруг МИРОСЛАВ, син ПРЕДРАГ, снаја НАТАЛИЈА, 

унуци АЛЕКСА , ФИЛИП и ЈОВАН

(67/297731)

Шестомесечни помен

ЈОВАН ХАЏИЋ

Твоји најмилији: 
породица ХАЏИЋ

(78/297761)

ПОМЕН

ЗДРАВКА ХАЏИЋ
Дванаест година откако
ниси са нама.

Породица ХАЏИЋ
(79/297761)

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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СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАНКА ВЛАЈКОВИЋ
8. XI 1943 – 9. XI 2013.

Утехе нема, заборав не постоји. Заувек у срцима

најмилијих.

Супруг СЕКУЛА, син ПРЕДРАГ, 

снаја МАРИЈАНА, унука ИСКРА и унук ОГЊЕН

(6/297593)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР

РУЖИЋ
8. XI 2016 –  8. XI 2020.

Време пролази а бол и
туга остају заувек.
Твоји: супруга АНЂЕЛ-
КА, син МИЛАН, снаја
ГОРДАНА и унуци АЛЕК-
САНДАР и ВЛАДИМИР

(7/297594)

9. новембра 2020. је дванаесет година откад не-

ма мог анђела

САЊА ПАЈЕВИЋ
13. XI 1979 – 9. XI 2008 – 2020.

Кћери, недостају више речи, јер дуго у овој

смрти живим да преживим јер мртав човек не

може да оздрави.

Имати дете је најлепше на свету, али ја сада

нисам мајка јер немам своје дете и смисао за

живот не постоји.

Спавај мирно кћери и нека те анђели чувају.

Неутешна мајка ЉИЉА
(8/297595)

БРАНКА

РУЖИЋ
1959–2020.

Прошло је тужних четр-
десет дана без наше
драге колегинице.
Остаће у нашим срцима
и сећањима.

Лабораторија

ХИП-Азотаре.
(9/297597)

У суботу, 7. новембра 2020, у 10 сати, на Новом гробљу, обележи-

ћемо шестомесечни помен нашој драгој

МЕРИ ВИНЧИЋ

Вољена наша много нам недостајеш.

Супруг МИЛИВОЈ, кћерка МАРИЈА, син МИЛОШ, зет ДУШАН,

снаја ИВАНА, унук ЂОРЂЕ и унука ВИШЊА

(14/297606)

ПОМЕН

МУРГАШ

БРАНКО ЂУРЂЕВКА
1980–2020. 2006–2020.

Тамо сте ви где сунце вечито сја, где само добро-

та царује и где нема зла. 

Кћерка ЉИЉАНА
(15/297611)

4. новембра навршило се три године од прера-

ног одласка нашег

ВЛАДЕ НЕСТОРОВИЋА

Твоји: ОГИ, САША, ЗОРАНА и ГОГА
(16/297612)

14. новембра дајемо

годишњи помен на-

шем драгом супругу

и тати

МОМИРУ

ЂАКОВИЋУ

Заувек ћеш бити и

остати у нашим срци-

ма.

Твоји најмилији

(26/297640)

14. новембра дајем

годишњи помен бра-

ту

МОМИРУ

ЂАКОВИЋУ

Твој брат ДРАГО

(27/297640)

7. новембра наршава се четрдесет дана откада

није са нама

СЛОБОДАН ЈЕЛЕНКОВИЋ
1932–2020.

Четрдесетодневни помен обавићемо 7. новем-

бра, на Новом гробљу, у 11 сати.

Његови: унука ЈЕЛЕНА, унук ВЛАДИМИР, 

зетови ВЕЛИМИР и БОЈАН и праунук НИКОЛА
(36/297668)

Помен нашем најдражем тати, супругу и деки

МОМИР Благоја КОПРИВИЦА
9. XI 2014 – XI 2020.

пуковник у пензији

Тата мој, шест тужних и неподношљивих година је

прошло од твоје смрти.

Увек смо са Тобом тата, твоја најдража породица

(37/297671)

МЕРИ

ВИНЧИЋ

Пола године прође, а

ми те још чујемо ка-

ко позиваш „хајде на

кафу”

Твоји ВИНЧИЋИ,

ЖИВАНОВИЋИ

и МЕДИЋИ

(55/297714)

Помен најдражима

ВАСИЉЕВСКИ

МИЛАН и ДАНИЦА
Своме брату четрдесетодневни помен а мајци петогодишњи помен

Њихова неутешна НАДА
(2/297581)

У суботу, 7. новембра навршава се тужних четрдесет
дана нашем Милану. Обићи ћемо његову вечну кућу,
окитити је цвећем, тугом и љубављу. Остала је једна
неостварена жеља твоја, „извини” опрости ми као и ја
теби

МИЛАН ВАСИЉЕВСКИ
1949–2020.

пилот-пуковник

Твој брат ЈОВАН, снаја ВЕРА, братанци БОБАН
и ПРЕДРАГ са супругом МАРИЈОМ, 

(49/297703)
мојим унуцима ДУШАНОМ и ВУКАНОМ

7. новембра обележавамо годишњи помен нашем

драгом

ВИДОЈУ ЛУКИЋУ
1937–2019.

(72/297746)
                                                                  Породица ЛУКИЋ

СЕЋАЊЕ

– НЕЗАБОРАВ

ЂОРЂЕ

ПОПОВ

ЂУРА
3. XI 2017 – 3. XI 2020.

Време пролази, али

бол остаје

Твоја рођена сестра

ЦИЦА

(76(ф-1197)

Туга не јењава за на-

шом драгом

СЕКОМ

– МЕРИ

ЈЕЛА, ДРАГАН, 

ГОЦА и ГОРАН

(93/297800)

Прошло је пола године
откада није више са на-
ма наша предивна се-
стра, заова и тетка

МЕРИ

ВИНЧИЋ
Недостајеш нам пуно.

МИЛЕНКО и БУБА
са породицом

(90/297790)

ПОМЕН

СРЕТЕН

ХРЊЕЗ
8. XI 1991 – 8. XI 2020.

Сестра ЈЕЛИЦА

с породицом

(44/297693)

БЛАГАЈНА

300-830

СЕЋАЊЕ

МИЛУТИН

ДОБРОСАВЉЕВИЋ

12. новембра 2020.

навршава се седам

година откако си нас

напустио.

Тога дана посетиће-

мо твоју вечну кућу.

Твоји најмилији

(94/297805)
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Од у век је ру ко мет на лоп та у
гра ду на Та ми шу би ла јед на од
оми ље ни јих игра ча ка пан че -
вач ких де ча ка и де вој чи ца. Ни
он ни је остао имун. Од ра стао
је ту, у ком ши ли ку, а дво ри -
ште у Ка ра ђор ђе вој ули ци би -
ло је као ство ре но за игру. С
об зи ром на то да је био ме ђу
мла ђи ма у та да шњем дру штву,
нај че шће је, да би уоп ште играо,
за вр ша вао на го лу. Пут од хи -
ља ду ми ља по чи ње пр вим ко -
ра ком, ка же ста ра ки не ска по -
сло ви ца, а ње гов пр ви ко рак ка
са да већ за вид ној ка ри је ри из -
гле дао је баш та ко... Пред ва -
ма је при ча о Ива ну Пет ко ви -
ћу, не ка да шњем чу ва ру мре же
и тре не ру „Ди на ма” и ак ту ел -
ном се лек то ру ка дет ске ре пре -
зен та ци је Ка та ра.

По пу лар ни Пет ко је ро ђен 17.
но вем бра 1976, а за пр ви тим
„Ди на ма” де би то вао је ка да је
имао ше сна ест го ди на.

– По чео сам да тре ни рам с
мом ци ма ко ји су би ли и по не -
ко ли ко го ди на ста ри ји од ме -
не, код тре не ра Бла ги ше Си -
ми ћа. Бу квал но, по сле све га пет
тре нин га, јед ног да на ни је би -
ло гол ма на, а Шве ђа и Го ран,
ко ји су ме зна ли са игра ли шта,
пред ло жи ли су Бла ги ши да ме
ста ви на гол. Ето та да сам стао
из ме ђу ста ти ва и остао цео жи -
вот – са осме хом се при се ћа
Пет ко сво јих по че та ка.

Ка ри је ра му се од ви ја ла му -
ње ви том бр зи ном. Али кон -
стант но је ишла уз ла зном ли -
ни јом. Та ко је то у жи во ту, мак -
си мал на по све ће ност оно ме
што ра ди те мо ра да бу де ви ђе -
на. А наш са го вор ник је упра -
во та кав. Упо ран до из не мо -
гло сти, по жр тво ван, хра бар, чо -
век са ста вом... Та ко се већ
1994. об рео у чу ве ном „Ју го ви -
ћу” из Ка ћа.

– Би ло је то сјај но вре ме.
Каћ је био сре ди на у ко јој су се
бу квал но про из во ди ли ру ко -
мет ни та лен ти. Из тог пе ри о да
да ти ра и мо је по знан ство и
при ја тељ ство с ле ген дар ним
Ар па дом Штер би ком, ода тле
се из ро ди ло кум ство с Мар ком
Кри во ка пи ћем. За и ста, че ти ри
го ди не про ве де не у „Ју го ви ћу”
и игра ње у нај ја чем ран гу би -
ли су до бра осно ва за да љи пут
– пре мо та ва филм се ћа ња наш
са го вор ник.

Из Ка ћа се пре се лио у Но ви
Па зар, где је про вео јед ну се -
зо ну, а по том се оти снуо у пе -
чал бу. Пут Сло ве ни је га је од -
вео још је дан ле ген дар ни пан -
че вач ки ру ко ме таш и тре нер –
Бо го сав Пе рић.

– У то вре ме Де јан Пе рић је
био мој гол ман ски идол. Узор.
Бо го сав, ње гов отац, био је тре -
нер у клу бу „Ми тол” у Се жа ни
и обе руч ке сам при хва тио

позив. Две се зо не ка сни је пре -
шао сам у „Ру дар” из Тр бо вља,
где сам играо са сјај ним мом -
ци ма, као што су Ја ни Чоп, Зо -
ран Се ни чар и дру ги – не за бо -
ра вља Пет ко ни сво ју сло ве -
нач ку аван ту ру.

Бра нио је и гол ша бач ке „Ме -
та ло пла сти ке”, јед ну се зо ну је
био у ча чан ској „Мла до сти”,
ка да је тре нер био Ни ко ла Мар -
ко вић, а играч ку ка ри је ру за -
вр шио је у ма тич ном „Ди на -
му”, где је опет бра нио од 2006.
до 2008. го ди не. Од мах је по -
че ла и тре нер ска ка ри је ра.

– Та ко се не ка ко на ме сти ло
да сам пра во из па ти ка ушао у
тре нер ске во де. Те 2009. у пр -
вом де лу се зо не „Ди на мо” је
имао све га пет бо до ва. Бо рио
се за оп ста нак. Клуб сам пре у -
зео у на став ку пр вен ства, осво -
ји ли смо 14 бо до ва, сти гли до
за вр шни це Ку па... Игра ли смо
од лич но. Ха ла је би ла пу на.
Би ла је то ге не ра ци ја Ба не та
Ра да но ви ћа, Сло бе Ер ва ћа ни -
на, Ср ђа на Ко мла но ва... – пре -
при ча ва Иван пр ви тре нер ски
ман дат у жи во ту.

Јед ну се зо ну је про вео на
клу пи ка ча ре вач ког „Је дин ства”
и та да је са сво јим игра чи ма
оства рио фе но ме на лан успех –
пла си ра ли су се у Пр ву ли гу.

– Ја ко ми је жао што је не ко
до зво лио да се уга си ру ко мет у
нај ру ко мет ни јем се лу у Ср би -
ји – до ба цу је Пет ко.

За па жен, ве ро ват но и исто -
риј ски ре зул тат оства рио је
Иван и као тре нер Жен ског ру -
ко мет ног клу ба „Пан че во”.

– Би ло је то но во, али и ве -
ли ко ис ку ство за ме не. Пр ви
пут сам ра дио с де вој ка ма, али
све је би ло сјај но. Ра дио сам у
од лич но ор га ни зо ва ном клу бу,
оства ри ли смо 30 уза стоп них
по бе да, пре ско чи ли два ран га
так ми че ња – на ста вља Иван
сво ју тре нер ску при чу.

Но ви ман дат у „Ди на му” по -
чео је 2015. го ди не. За јед но с
ти мом ра стао је и тре нер
Петко вић, а за јед но са сво јим
тре не ром и еки па је ни за ла
успе хе...

– Пре у зео сам клуб у Су пер
Б ли ги. Би ло је то вр ло зах тев -
но так ми че ње, „вру ћи” те ре ни
на го сто ва њи ма, али по сле ду -
го вре ме на ус пе ли смо, сви за -
јед но, да вра ти мо „Ди на мо” та -
мо где му је и ме сто – у срп ску
ели ту. Већ у се зо ни 2016/17.
оства ри ли смо огро ман успех,
по ста ли ви це шам пи о ни др жа -
ве, игра ли фај нал фор Ку па
Ср би је, а из бо ри ли смо и пла -
сман у СЕ ХА ли гу и ЕХФ куп.
Оно што ни јед ном клу бу у ко -
лек тив ним спор то ви ма у Пан -
че ву ни је ус пе ло, ус пе ло је „Ди -
на му”. До ве ли смо у Пан че во
зва нич ног пр ва ка Евро пе скоп -
ски „Вар дар”, игра ли с бив шим
шам пи о ни ма Ста рог кон ти нен -
та „За гре бом” и „Пи во вар ном
Ла шко” из Це ља... Пан че во је
та да ве ли ком сло ви ма упи са -
но у ру ко мет ну ма пу Евро пе.
На шу утак ми цу с „Та тра ном”
из Пре шо ва пра ти ло је пу тем
пре но са чак три ми ли о на љу -
ди. Ве ли ки је то успех за „Ди -
на мо”, за наш град. Мо жда је
уче шће у СЕ ХА ли ги до шло и
пре ра но, јер смо игра ли против

ри ва ла ко ји су има ли бу џе те
ве ће од на шег и до пе де сет пу -
та, али по но сан сам на све што
смо ура ди ли. Тре ба ло је да кру -
на на шег за јед нич ког ра да бу -
де фи на ле Ку па Ср би је, ко је
смо из бо ри ли по сле 47 го ди -
на. Са да ви дим да ипак ни смо
би ли спрем ни за тро феј. По -
вре де кључ них игра ча по пут
Вуч ко ви ћа, Бу њев че ви ћа и Ди -
ми три је ви ћа оме ле су нас у
оства ри ва њу сна. Ка да под ву -
чем цр ту, оста је ми ве ли ка жал
што ни сам ус пео да са сво јим
„Ди на мом” осво јим бар је дан
тро феј. Ме ни је клуб мно го дао,
тру дио сам се да сво јим ра дом
уз вра тим и на дам се да је сам.
По но сан сам што сам део бо -
га те исто ри је та ко ве ли ког
спорт ског ко лек ти ва. Мо ја же -
ља је да се јед ног да на вра тим
и с „Ди на мом” по диг нем је дан
ве ли ки тро феј – по ен ти ра наш
са го вор ник.

Про фе си о на лан и пре дан
рад Ива на Пет ко ви ћа ни је мо -
гао да оста не нео па жен. Усле -
дио је по зив из Ру ко мет не фе -
де ра ци је Ка та ра и се лид ба у
До ху. Наш Пет ко по стао је се -
лек тор ка дет ске ре пре зен та -
ци је те зе мље.

– Но во ис ку ство за ме не, али,
као и увек, по ку ша ћу да по сао
од ра дим нај бо ље што умем.
Имам до бру са рад њу са ше и -
ком го спо ди ном Ка ли фом, ина -
че пот пред сед ни ком са ве за. Зна
ру ко мет, сво је вре ме но је играо
де сног бе ка код Аба за Ар сла -
на ги ћа у еки пи. Са мном је на
клу пи и Фа ваз, бив ши ре пре -
зен та ти вац Ка та ра, са да ме на -
џер. Има мо сјај не усло ве за
рад, ма фе но ме нал не. Пан де -
ми ја ко ро на ви ру са по ре ме ти -
ла нам је пла но ве, као и сви -
ма. Са да нам пред сто је при -
пре ме за Азиј ски шам пи о нат,

ко ји ће би ти одр жан у мар ту у
Ка зах ста ну. Мо ја ам би ци ја је
да по ку ша мо да се пла си ра мо
на Свет ско пр вен ство, али би -
ће из у зет но те шко по што са мо
три еки пе иду да ље. То је озбиљ -
но так ми че ње, ту су Ју жна Ко -
ре ја, Ја пан, Ку вајт... Али по ку -
ша ће мо. Да ће мо све од се бе.
Мо ји мом ци су сјај ни, оства -
ри ли смо од ли чан кон такт.
При ре ди ли су ми ве ли ко из не -
на ђе ње ка да сам сте као зва ње
„ма стер ко уч”. Што се ти че жи -
во та у До хи, све је у нај бо љем
ре ду, спо знао сам не ку дру гу
кул ту ру, ви део број не раз ли -
чи то сти и суд би не ко је овај наш
свет но си. Сва ка ко, жи вот и
рад у До хи до при не ће уве ћа њу
и жи вот них и по слов них ис ку -
ста ва. Ма да су ко фе ри увек
спрем ни. Та ко је то у овом по -
слу – за вр ша ва Иван при чу, за
ко ју је јед на но вин ска стра на
пре ма ла да би се опи сао овај
ру ко мет ни про фе си о на лац.

Да ме и го спо до – Иван Пет -
ко вић. Чо век ру ко мет. Мо мак
ко ји је сво је вре ме но имао два -
на ест на сту па за ју ни ор ску ре -
пре зен та ци ју Ју го сла ви је. Играч
од по ве ре ња. Учи тељ мла дих
ру ко ме та ша, а са да и – „ма -
стер ко уч”. Иван Пет ко вић –
го спо дин тре нер!

Алек сан дар Жив ко вић

Са о бра ћај не ве зе Пан че ва са
оста лим гра до ви ма би ле су
до ста раз ви је не и коп не ним
пу тем. Дру мо ви за Те ми швар
и Бе лу Цр кву пре ко Вр шца
бе ху из гра ђе ни 1822. го ди не
у вој нич ке свр хе. При ли ком
град ње ових дру мо ва, уче ство -
ва ло је мно го љу ди, јер су сви
ра до ви из во ђе ни го лом људ -
ском рад ном сна гом, а пре -
воз је вр шен сточ ним, углав -
ном коњ ским за пре га ма. Ови
дру мо ви су упо тре бља ва ни и
за тр го вач ке, а и за дру ге свр -
хе, као и дру мо ви што су во -
ди ли из Пан че ва у су сед на
ме ста. Caoбpaћaj во де ним пу -
тем био је на ро чи то раз ви јен
Ду на вом до Та ми ша и Пан -
че ва.

Из ме ђу Пан че ва и Зе му на,
при одговаpajућeм во до ста ју,
са о бра ћа ле су ске ле. Кад би
се во да по ву кла, за Зе мун се
пу то ва ло пре ко ри та до пу -
ста ре Цр вен ке, ода кле се ла -
ђом пре ла зи ло за Зе мун. На -
рав но та да не бе ху по диг ну ти
на си пи, и Ду нав је пла вио чи -
тав Пан че вач ки рит. За ви со -
ког во до ста ја, из ме ђу Пан че -
ва и Бе о гра да и Зе му на би ло
је ве ли ко је зе ро, по ко ме су
пло ви ле ске ле и ма ње ла ђе.

Но, 19. век по ред дру гих
епо хал них от кри ћа, што обо -
га ти ше чо ве чан ство, до нео је
и про на ла зак во де не па ре као
по гон ског сред ства. Па ра је
омо гу ћи ла ин ду стриј ску ре -
во лу ци ју, а у во де ном
caoбpaћajy омо -
гу ћи ла пр ви пут
ме ха нич ки по -
гон бро до ва, за -
ме нив ши ми -
ши це ве сла ча и
ста рин ска је дра.
Пр ви па ро брод
пло вио је низ
Ду нав 1831. го -
ди не. Но, у Пан -
че во је пр ви па -
ро брод при спео
15. мар та 1844.
го ди не, око два
са та по под не, упло вив ши у
ушће Та ми ша. Овај исто риј -
ски до га ђај Пан чев ци су до -
че ка ли као пра зник. Па ро -
брод је до че кан пу ца њем из
пран ги ја, а та ко је по здра -
вљен и при од ла ску, 17. мар -
та из ју тра. С је се ни 1844.

године уве ден је у caoбpaћaj
из ме ђу Пан че ва и Зе му на ма -
ли па ро брод. Пр во сво је пу -
то ва ње овај бро дић на чи нио
је 20. но вем бра, ка да су се
мно ги ме шта ни, уз ра до сне
по кли ке, по пе ли на брод да
би се пре ве зли на дру гу
обалу.

Од он да па до отва ра ња
Пан че вач ког мо ста у Бе о гра -
ду 1934. го ди не, да кле пу них
де ве де сет го ди на, са о бра ћао
је па ро брод из ме ђу Пан че ва
и Зе му на, на рав но, ка да би
во до стај то омогyћи вао, а
успут је при ста јао и на Бе о -
град ском при ста ни шту. На
при вред ни раз вој Пан че ва у
пр вој по ло ви ни 19. ве ка, по -
вољ но је ути цао ге о граф ски
по ло жај гра да, та ко да је 1839.
у ко му ни би ло 440 тр го ва ца
са по моћ ни ци ма.

Уз тр го ви ну раз ви ја ло се и
за нат ство удру же но у есна фе,
ко јих је 1848. би ло је да на ест.
И сто чар ство се сна жно разви -
ја ло. Та ко је 1830. го ди не
утри на ма па сло 12.000 гр ла
сто ке. То до ка зу је да је сто -
чар ство би ло ве о ма раз ви је -
но и чи ни ло је сна жну при -
вред ну гра ну. Пopeд зна ча ја
сто чар ства за по љо при вре ду,

оно бе ше ве о ма ва жан чи ни -
лац у тр го ви ни. Мно ги Пан -
чев ци ба ви ли су се тр го ви -
ном сто ком, а на ро чи то уно -
сно им је би ло то вље ње мр -
ша ве сто ке до ба вље не ку по -
ви ном у Ср би ји, што је умно -

го ме ути ца ло на
сна же ње тр го -
вач ког ка пи та ла
у ру ка ма пан че -
вач ких Ср ба.

Град ско осве -
тље ње уве де но је
1839. го ди не са
че тр де сет јав -
них фе ње ра,
фи нан си ра но је
из Фе њер ског
фон да, шест по -
стот ног до дат ка
на по рез. Та ко

је Пан че во ста ло у ред оних
гра до ва што су но ћу 
би ли осве тље ни, а то бе ше
зна чај на од ли ка град ског 
жи во та.

(Из књи ге „Град ме ђу 
ви хо ри ма – хро ни ка гра да
Пан че ва” Ђор ђа Вла ји ћа)

НАШ ГОСТ: ИВАН ПЕТ КО ВИЋ, РУ КО МЕТ НИ СТРУЧ ЊАК

ПЕТ КО – ГО СПО ДИН ТРЕ НЕР
ЗА О СТАВ ШТИ НА ЂОР ЂА ВЛА ЈИ ЋА

Пр ви па ро брод 
у Пан че ву

Иван Петковић

ПО РО ДИ ЦА КАО НАЈ ВЕ ЋА ПО ДР ШКА

– Мо ја нај ве ћа по др шка у

све му што ра дим је сте мо ја

по ро ди ца. Су пру га Ли ла и

де ца Сте фан и Ан дреа. Ис тр -

пе ли су мно го оду ство ва ња

од ку ће, мно ге „лу до сти” ко је

но си овај по зив... Ра дио сам

два по сла, ни сам имао вре -

ме на да им се по све тим. Тек

са да, ка да сам до шао на од -

мор, ви дим шта сам све про -

пу штао. Овај бо ра вак у Пан -

че ву, по сле де сет ме се ци, тих

два де се так да на је мо је нај -

ква ли тет ни је про ве де но

време у жи во ту. Син Сте фан

је „за ра жен” ру ко ме том. По -

зван је и у ре пре зен та ци ју

Ср би је, за уз раст мла ђих пи -

о ни ра. Вре дан је, хва ле га

мно ги, али ја га не оп те ре ћу -

јем ру ко ме том. Ту сам да му

по мог нем уко ли ко бу де би ло

по тре бе, у су прот ном има и

дру гих ства ри у жи во ту ко ји -

ма чо век мо же да се ба ви.

Ан дреа је још ма ла, она је за -

сад за ин те ре со ва на за ба лет

и рит мич ку гим на сти ку –

поно сно при ча Пет ко.

КО ЈЕ БИО ЂОР ЂЕ ВЛА ЈИЋ

Ђор ђе Вла јић је ро ђен 13.

ма ја 1920. у Пу че ни ку код

Бо сан ске Кру пе, у БиХ, у

„си ро ма шној се љач кој по -

ро ди ци”. Основ ну шко лу и

гим на зи ју за вр шио је у Су -

бо ти ци, а 1938. ње го ва по -

ро ди ца се ли се у Кр ња чу

по ред Бе о гра да, где је

про вео рат не го ди не. Кра -

јем 1943. при дру жио се

иле гал ном омла дин ском

по кре ту про тив не мач ких

оку па то ра, а 1944. оти шао

је у пар ти за не. Исте го ди -

не по стао је члан Ко му ни -

стич ке пар ти је Ју го сла ви је,

а по сле ра та обaвљао је

ва жне дру штве не и по ли -

тич ке функ ци је у Ба на ту,

Но вом Са ду и Бе о гра ду.

На ме сто управ ни ка пан че -

вач ке би бли о те ке по ста -

вљен је 1955. го ди не и ту

је остао до од ла ска у пен -

зи ју 1973. Умро је у Бе о -

гра ду 10. ок то бра 1997. го -

ди не, а са хра њен је на Но -

вом гро бљу у Пан че ву.

„Град ме ђу ви хо ри ма” је

хро ни ка Пан че ва, на ста ла

из ме ђу 1965. и 1967. го -

ди не и об ја вљи ва на као

под ли стак „Пан чев ца” то -

ком 1967. го ди не, а Ђор ђе

Вла јић је на гра ђен Ок то -

бар ском на гра дом гра да

Пан че ва за овај по ду хват.

На кон ви ше од по ла ве -

ка ње го ви за пи си о гра ду

пре то че ни су у књи гу

штам па ну по чет ком ове је -

се ни у из да њу Град ске би -

бли о те ке Пан че во.

ЉУ ДИ ЗА ВЕ ЛИ КА ДЕ ЛА

Мно го је љу ди про шло кроз

Ива нов спорт ски жи вот. Не -

ки су оста ви ли по се бан траг.

– Те шко је спо ме ну ти све

а да не ко га чо век не за бо ра -

ви. За то се уна пред из ви -

ња вам уко ли ко се то до го -

ди. Нај пре бих хтео да ис -

так нем Са шу Па вло ва јер,

си гу ран сам, да се он у од -

ре ђе ном тре нут ку ни је по ја -

вио, „Ди на мо” би се уга сио.

Са сво јим пра во вре ме ним

од лу ка ма, нај за слу жни ји је

што је „Ди на мо” опет у вр ху

срп ског ру ко ме та. Са ле је у

клуб вра тио Да ни је ла Су бо -

ти ћа и Сто ја на Ра да но ви ћа

и, док су они ту, си гу ран

сам, за „Ди на мо” не ма бри -

ге. По себ но ме сто у мом ви -

ђе њу за у зи ма Ба не Ра да но -

вић. С њим сам од у век

имао по се бан од нос. Мно го

је дао клу бу, дао је ве ли ки

до при нос мом тре нер ском

раз во ју. Та ко ђе, за хвал ност

ду гу јем бив шим тре не ри ма

Или ји Виг ње ви ћу, Ми ла ну

Кр сти ћу, Бо го са ву Пе ри ћу,

Ми ла ну Ђе ки ћу..., као и љу -

ди ма ко ји су чи ни ли мој

струч ни штаб: Бел ки, Бо би -

шки, Вла ди Или ћу, Фи ли пу

Вла ји ћу, Мар ку Сто ја ко ви -

ћу, На та ши Бе лић. Ту су они

„из сен ке” без ко јих се ни је

мо гло и не мо же, ле ген дар -

ни Ба та Лу кић и Љу ба Стев -

ков ски, са да шњи се кре тар

клу ба Пе ђа Мла де но вић,

али и Дра га на и Ми ћа из

би феа у ха ли. Бес крај но сам

за хва лан и „Пан чев цу” и

свим ме ди ји ма с ко ји ма сам

имао из у зе тан од нос. Сви су

они део исто ри је „Ди на ма” –

до да је Иван.
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Иа ко је на овим про сто ри ма
ва жио сте ре о тип да при пад ни -
це леп шег по ла ни су за во за че,
то је с вре ме ном у пот пу но сти
опо врг ну то, бу ду ћи да су да ме
за во ла ном одав но са свим нор -
мал на по ја ва у са о бра ћа ју. При -
том, све је ви ше мла ђих де во -
ја ка у са о бра ћа ју...

Та ко у да на шње вре ме мно -
ге од њих већ са сво јих два де -
се так и не што го ди на по чи њу
да во зе, а о то ме ка ко су не ке
од њих успе шно про шле обу ку
и сти гле до до зво ле би ће ре чи
у на ред ним ре до ви ма.

Мла де Пан чев ке, по мно го ме
су де ћи, има ју да ра за во жњу.
Оне не са мо да у ве ли ком бро -
ју с ла ко ћом са вла да ва ју основ -
ну мо то ри ку и без ве ћих по те -
шко ћа сти жу до до зво ле већ и
при лич но ужи ва ју у сво јим ау -
то мо би ли ма, иа ко су тек не -
дав но на у чи ле да упра вља ју
њи ма.

С дру ге стра не, ве о ма су сми -
ре не и опре зне, па се сти че ути -
сак да су не у по ре ди во ис ку -
сни је не го што то го во ри ду -
жи на њи хо вог во зач ког ста жа.

Отво ри ти ше сто ре очи

Јед на од њих је и Са ња Ми тро -
вић (23), сту дент ки ња, ко ја пре

обу ке ни ка да ни је во зи ла; ни је
чак зна ла ни рас по ред па пу -
чи ца, што зна чи да је кре ну ла
од пот пу не ну ле.

– Иа ко сам још са ше сна ест
го ди на же ле ла да учим да во -
зим, отац је ис прав но ин си сти -
рао на то ме да је нај бо ље да
поч нем тек ка да про ђем обу -
ку. У ме ђу вре ме ну сам кре ну -
ла на фа кул тет, па за дру го ни -
сам има ла вре ме на, али чим
сам угра би ла ма ло сло бод ног
про сто ра, упи са ла сам се у ау -
то-шко лу. Би ло ми је чуд но у
стар ту, јер се бе ни сам за ми -
шља ла као во за ча, али сам се
ве о ма бр зо на ви ка ва ла на то. У
по чет ку ни сам има ла ве ћих
про бле ма, пре све га за то што
су нам ин струк то ри би ли ап -
со лут но про фе си о нал ни и ле -
по об ја шња ва ли све у ве зи с

во жњом и са о бра ћа јем – ис тиче
Са ња.

По пут мно гих, нај пре је са -
вла да ва ла основ не функ ци је.
На на ред ним ча со ви ма во зи ла
је у Вој ло ви ци, где је ма ло ма -
ња гу жва, а по том је кре ну ла у
град ску вре ву.

– У по чет ку ни сам ни ка ко
мо гла да са вла дам од нос га са
и ква чи ла. Та ко ми се до га ђа -
ло да ми се, кад ста нем на се -
ма фо ру, уга си ау то мо бил. На
то су дру ги уче сни ци у са о бра -
ћа ју не рет ко бур но ре а го ва ли
та ко што су ми сви ра ли и го -
во ри ли: „Хај де, кре ћи, зе ле но
је!”, што ме је у по чет ку стре -
си ра ло, па и до во ди ло до то га
да све убр зам и уше пр тљам се.
Сре ћом, ин струк тор ме је успе -
шно сми ри вао и го во рио да не
тре ба да ме је бри га што не го -
ду ју, иа ко ме је чу ди ло да во -
за чи с ви ше де се ти на го ди на
ис ку ства не ма ју раз у ме ва ња за
оне ко ји за со бом има ју тек не -
ко ли ко ча со ва. С вре ме ном сам
то пре ва зи ла зи ла, као и ау то -
ма ти за ци ју по кре та. У ве зи с
те о ри јом углав ном ми је све
би ло за ни мљи во, из у зев не ких
за кон ских од ре да ба ко је ви ше
не ва же. Што се по ла га ња во -
жње ти че, би ло је ма ло тре ме,
али ус пе ла сам да се при бе рем

и до би јем до зво лу из пр вог по -
ку ша ја – на во ди ова успе шна
сту дент ки ња.

На кон не ко ли ко ме се ци на -
ста ви ла је да во зи, и то „голф
5”, ко ји јој је отац до те рао из
Не мач ке. Он јој, ка ко са ма ка -
же, да је и ле пе са ве те у ве зи с
во жњом, по пут оног да у са о -
бра ћа ју увек мо ра да отво ри
ше сто ре очи...

Ни шта без сме ха

Ње на вр шња ки ња На та ли ја Ка -
рић, та ко ђе сту дент ки ња, сма -
тра да је на вре ме ушла у про -
цес по ла га ња во жње, јер до тад
ни је има ла до вољ но же ље.

– Пре то га ни кад ни сам се ла
у ау то мо бил, али ве о ма бр зо
сам ус пе ла да са вла дам мо то -
ри ку. Ни шта ми по себ но ни је
би ло те шко, већ на про тив –

гото во све ми је ишло глат ко.
Ни у град ској во жњи ни је би ло
ве ћих кик се ва, из у зев што сам
на пра ви ла ма лу гре шку код
„Хер ме са”, где сам пре ви ше ду -
бо ко ушла у рас кр сни цу. Ау то -
мо бил ми се у са о бра ћа ју ни -
кад ни је уга сио, а и те сто ви су
ми ишли до бро. Би ло ми је за -
ни мљи во на ча со ви ма те о ри је
и све сам већ на њи ма за пам -
ти ла, па ни сам мо ра ла да учим
код ку ће. Ни по ла га ње во жње
ни је ми те шко па ло. Без об зи -
ра на то што сам по ло жи ла из
дру гог, јер сам на га зи ла чуњ
при ли ком пар ки ра ња, ко је ми
са да со лид но иде, а на ро чи то у
ри кверц. Мо гу да ка жем да сам
за вр ши ла све у ре корд ном ро -
ку – од 21. ја ну а ра до 28. ма ја,
у че му ме ни је спре чи ла ни ко -
ро на јер, за раз ли ку од мно -
гих, ни сам пра ви ла па у зу –
наво ди На та ли ја.

Она уве ли ко во зи, већ три
ме се ца, и то „ре но” бен зи нац,
што јој је би ло ма ло ком пли -
ко ва но, јер је на обу ци на ви -
кла на ди зе лаш.

– Ка да је о обу ци реч, би ло
је, на рав но, и за ни мљи вих, па
и сме шних си ту а ци ја, ко је су

пре при ча ва ле дру ге де вој ке. Та -
ко је, ре ци мо, јед ној од њих на
по ла га њу, при ли ком оби ла же -
ња, би ло то ли ко уза но да је мо -
ра ла и она са ма да се ску пи у
ра ме ни ма – кроз смех ће ова
де вој ка.

Же не си гур но не ма ју
хенди кеп

Са ња Пе тров ски (25), за по сле -
на у фон да ци ји „Но вак Ђо ко -
вић”, до пре не ко ли ко ме се ци
зна ла је са мо осно ве во жње,
јер је же ле ла да це ло куп но те -
о риј ско зна ње и прак су стек не
у ау то-шко ли.

– Од са мог по чет ка прак -
тич не на ста ве би ла сам опу -
ште на и ни сам има ла страх
од са ме во жње, што ме је по -
ма ло из не на ди ло, за то што
сам оче ки ва ла да ћу би ти упла -
ше на и да ће ми би ти нео п -
ход но ви ше вре ме на да се при -
ла го дим. Ве ру јем да је ве ли -
ки ути цај у то ме имао мој ин -
струк тор Дра ган, ко ји је био
ве о ма пред у сре тљив, пун разу -
ме ва ња и пре све га од лич но

пре но сио зна ње нео п ход но сва -
ком во за чу по чет ни ку. Ве о ма
ми је зна чи ла и ре лак си ра ју -
ћа ат мос фе ра у ау то мо би лу
то ком сва ког ча са, као и чи -
ње ни ца да сам са ин струк то -
ром не пре ста но мо гла да ко -
му ни ци рам, да по ста вљам пи -
та ња и на ви ка вам се на раз го -
вор, спо ља шњу бу ку, му зи ку у
ау то мо би лу... Ко рист од то га
се са да, ка да са мо стал но во -
зим, огле да у то ме што ми ни -
је по треб на пот пу на ти ши на
ка ко бих се кон цен три са ла на
во жњу и са о бра ћај – на во ди
Са ња.

Иа ко то ни је оче ки ва ла, то -
ком обу ке нај ве ћи иза зов пред -
ста вљао јој је по ли гон, па је на
по ла га њу нај ви ше бри ну ла о
то ме ка ко ће тај сег мент успе -
шно да про ђе.

– Ве о ма ми је зна чи ло охра -
бри ва ње ин струк то ра и мо гућ -
ност да из но ва ве жбам оно у
шта ни сам пот пу но си гур на,
по пут ба лан си ра ња ква чи ла и
га са или про ме на бр зи на. Што
се ти че те о риј ске на ста ве, иа -
ко су ми ис ку ства ге не рал но
по зи тив на, сма трам да тра је

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 су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Немачки ловачки
теријер

Мужјак расе немачки ловачки
теријер, старости око две го-
дине, тренутно се налази у град-
ском прихватилишту, где чека
власника или новог одговор-
ног газду.

Сада је микрочипован, ка-
стриран, вакцинисан против
беснила и третиран против па-
разита.

Иначе је велика маза и обо-
жава друштво, а све друге информације о овом фрајеру могу
се добити позивом на телефон 352-148.

Бретонац
Умиљати мужјак пронађен је у Основ-
ној школи „Свети Сава” пре неколи-
ко дана, а извесно време провео је и
у насељу Миса.

Овај лепотан подсећа на расу епа-
њел бретон, али нажалост нема ми-
крочип, па уколико га власник тра-
жи, може да позове службу „Зоохи-
гијене” (352-148). Ако се нико не
јави, пас може бити удомљен.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене
(ра сно или ме шан ца), или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло

би да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

пре ду го и да се фо кус ста вља
на ве ли ки број бес по треб них
по да та ка, ко ји кан ди да ти ма
нај че шће ни шта не зна че и не

до при но се њи хо вој спо соб но -
сти да бо ље или ло ши је во зе.
Ве ру јем да би им ви ше зна -
чио ве ћи фонд прак тич них ча -
со ва во жње и мо гућ ност да до -
дат но ве жба ју сва ко днев не си -
ту а ци је у са о бра ћа ју, а на ро -
чи то пар ки ра ње, ко је сви ма,
без об зи ра на то ко ли ко до бро
и ко ли ко ду го во зе, увек пред -
ста вља иза зов – ка же ова млада
Пан чев ка.

Она са да без про бле ма упра -
вља ау то мо би лом у са о бра ћа -
ју, иа ко се још увек не сма тра
пот пу но оспо со бље ним во за -
чем, упра во због то га што, ка -
ко ка же, ни је у ста њу да се увек
и сву да пар ки ра на за до во ља -
ва ју ћи на чин.

– Ка да је реч о же на ма во за -
чи ма, не ви дим за што бих о
њи ма има ла не ко по себ но и
дру га чи је ми шље ње. Во за чи мо -
гу би ти до бри и ло ши, спрет -
ни ји или ма ње спрет ни, оба -
зри ви или не смо тре ни, без об -
зи ра на пол. Сма трам да је све
ствар ве жбе, упор но сти и сте -
пе на од го вор но сти ко ју осо ба
осе ћа или не осе ћа ка да сед не
за во лан – ис ти че Са ња. 

ПРИ ЧЕ КАН ДИ ДАТ КИ ЊА КО ЈЕ СУ НЕ ДАВ НО ПРО ШЛЕ ОБУ КУ ЗА ВО ЗА ЧА

МЛА ДЕ ПАН ЧЕВ КЕ СИ ГУР НЕ ЗА ВО ЛА НОМ

СНА ГА АР ГУ МЕ НА ТА

Као до каз да су мла де Пан -

чев ке до бри и ста бил ни во -

за чи мо же да по слу жи и

анег до та у ко јој је уче ство -

ва ла јед на од две Са ње

(Ми тро вић). Она се јед ном

при ли ком, то ком обу ке,

заде си ла у Ули ци ца ра

Лаза ра...

– Из ве сни во зач је кре нуо

да за о би ла зи ка ми он-мик сер

и пре шао у мо ју тра ку, на

шта ни је имао пра во, јер су

у тој тра ци нор мал но на и ла -

зи ла во зи ла из су прот ног

сме ра, ме ђу ко ји ма сам ја

би ла пр ва. Отво ри ла сам

про зор и ар гу мен то ва но му

об ја сни ла да би по пра ви ли -

ма, за то што он има пре пре -

ку на пу ту, мо рао да са че ка

да про ђу ау то мо би ли ко ји се

кре ћу у дру гој тра ци и, кад

не ма ви ше ни ко га, он мо же

да за о би ђе пре пре ку. При -

том, да га сво јом во љом пу -

стим, ни сам ни мо гла, јер

бих за у ста ви ла са о бра ћај

на сред рас кр сни це. Он је на

то, у не до стат ку дру гих ар гу -

ме на та, ре а го вао ви ком и

псов ка ма, али је мо рао да

по сту пи по пра ви ли ма –

при ча Са ња.

Прште честитке за успешно положене возачке испите

Сања Митровић вози већ неколико месеци

Наталија Карић није имала већих проблема на обуци

Сања Петровски радо седа за волан свог „реноа”



Још је дан успех
девоја ка

Дер би у Ле сков цу
при пао Ду бо чи ци

Ру ко ме та ши Ди на ма ни су ус -
пе ли да се опо ра ве од шо кант -
ног по ра за од Пар ти за на на
свом те ре ну... Они су про шлог
ви кен да би ли на још јед ном
ве ли ком ис ку ше њу, јер су у Ле -
сков цу од ме ри ли сна ге с тре -
нут но пр во пла си ра ним ти мом
на та бе ли. Иа ко осла бље ни због
од су ства не ко ли ко стан дард -
них пр во ти ма ца, „жу то-цр ни”
су би ли рав но пра ван про тив -
ник, али по су ста ли су у фи ни -
шу ме ча: Ду бо чи ца 54 – Ди на -
мо 25:23 (12:12).

Дер би пе тог ко ла Су пер ли ге
оправ дао је оче ки ва ња. Во ди -
ла се же сто ка бит ка на те ре ну,
бор ба је би ла углав ном из јед -
на че на, па не би би ло не за слу -
же но ни да је Ди на мо три јум -
фо вао у овом ме чу. Ле сков ча -
не су до по бе де пред во ди ли
Ни ко ла Ма то ви ћем (по сти гао
де сет го ло ва) и од лич ни гол -
ман Де јан Зла та но вић.

– Би ла је то пра ва су пер ли -
га шка утак ми ца. Има ли смо
сво је шан се, али не ком плет ни
ни смо ус пе ли да „пре ло ми мо”
меч ка да смо за то има ли шан -
су – ре као је ка пи тен Ди на ма
Ми лош Ко ста ди но вић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Иван че вић, У. Па -
вло вић (два го ла), Шо тић (се -
дам), Ко ва че вић, Ста нић, Пе -
рић, М. Па вло вић, Л. Па вло -
вић, То нић, Го лу бо вић (че ти -
ри), Ко ста ди но вић (два), Ми -
лу но вић (је дан), Вуч ко вић (пет),
Ра до ва но вић и Ми тро вић (два
го ла).

– За и ста до бар меч, у ко ме
су по бед ни ка од лу чи ли де та -
љи. По ред ефи ка сног Ма то ви -
ћа, на го лу Ду бо чи це бри љи -
рао је Де јан Зла та но вић и

мислим да су њих дво ји ца би -
ли пре ва га. Има ли смо здрав -
стве них про бле ма у ти му пред
овај су срет, али не тра жим из -
го во ре. По хва лио бих Го лу бо -
ви ћа, Ми ло ша Па вло ви ћа и
Ми лу но ви ћа. Шан су је до био
и мла ди гол ман Ни ко ла Пе -
рић, на след ник ле ген дар ног Де -
ја на, а ус пео је да оства ри и
две ин тер вен ци је. Он је сва ка -
ко бу дућ ност срп ског ру ко ме -
та. Са да има мо ма лу па у зу ко -
ја ће нам до бро до ћи да се опо -
ра ви мо и да ана ли зи ра мо оно
што је до са да ура ђе но – ис та -
као је тре нер Ди на ма Аким
Ком не нић.

На ред ну утак ми цу „жу то-
-цр ни” игра ју у сре ду, 11. но -
вем бра, ка да ће у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту го сто ва ти
суботич ки Спа р так.

Ми ље ни це спорт ског Пан -
че ва, де вој ке ко је бра не бо је
клу ба са име ном на шег гра да,
по но во су об ра до ва ле сво је

сим па ти зе ре, ко јих има све ви -
ше. У че твр том ко лу Су пер Б
ли ге ЖРК Пан че во је оства -
рио и че твр ти три јумф. Овог
пу та пред че том тре не ра Мар -
ка Кр сти ћа оруж је је мо рао да
по ло жи и до са да не са вла ди -
ви Пе тро ва ра дин – 34:29.

За и ста је пра ва ште та што
због епи де ми о ло шке си ту а ци -
је у зе мљи не ма пу бли ке у
спорт ским аре на ма. Љу би те љи
спо р та у Пан че ву има ли би шта
да ви де ка да сво је утак ми це у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
игра ју Алек сан дра Ва сић и ње -
не дру га ри це.

Та кав тим, та кву ком пакт ну
спорт ску це ли ну наш град одав -
но ни је имао. Де вој ке игра ју,
па све „пр шти”. Све за јед ну,
јед на за све. Сва ка им част!

Та ко је би ло и про шле су бо -
те у ме чу про тив од лич ног Пе -
тро ва ра ди на. У пр вих три де сет
ми ну та по бед ник ни је мо гао да
се на слу ти, али је сте по сле

одмо ра. Пред во ђе не Ти ја ном
Си ма то вић и Ма ри јом Ми трић,
али и сјај ним „плеј меј ке ром”
Да рин ком Пе тро ни је вић и Ди -
ја ном Ба ла бан на го лу, де вој ке
тре не ра Мар ка Кр сти ћа ја сно
су ста ви ле до зна ња ри вал ка ма
ко је га зда у Пан че ву. Из ван -
ред не су би ле и Ти ја на Си мић
и Ва лен ти на Бо жи но вић, Алек -
сан дра Ва сић је во ди ла же сто -
ку бор бу „на цр ти” и по га ђа ла
мре жу ри ва ла у ва жним тре ну -
ци ма, а ве ли ке за слу ге за овај
три јумф има ле су и Ми ли ца
Илић, Ана ста си ја Гр гов ски, Бо -
ја на Ба ла бан, Те о до ра Ста но је -
вић и Ана ста зи ја Јам бру шић.

Пан чев ке су у сре ду, ка да је
овај број „Пан чев ца” био за -
кљу чен, го сто ва ле у Жи то ра -
ђи, а на ред ног ви кен да опет
игра ју на свом те ре ну. У не -
дељу, 8. но вем бра, у Ха лу спор -
то ва до ла зи Срем. Утак ми ца
по чи ње у 19 са ти, али би ће оди -
гра на без при су ства пу бли ке.

СПОРТ
Петак, 6. новембар 2020.
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С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЖРК ПАН ЧЕ ВО – ЧЕ ТИ РИ ОД ЧЕ ТИ РИ

НО ВО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” У ПУ НОМ ЗА ЛЕ ТУ

На ста ди о ну ФК-а Пар -
ти зан у Бе о гра ду про шлог
ви кен да су одр жа ни по -
је ди нач но Пр вен ство Ср -
би је у ди за њу те го ва за
се ни ор ке, сту дент ки ње и
ве те ран ке, ме мо ри јал ни
тур нир „Ми хај ло Ми ша
Ан то ни је вић” и так ми че -
ње под на зи вом „Тро феј
Бе о гра да”.

За Клуб ди за ча те го ва
Ди на мо на Пр вен ству Ср -
би је на сту пи ле су Ма ри -
на Мар ја но вић и Бо ја на
Ни ко лић, док је Урош
Да шић уче ство вао на
„Тро фе ју Бе о гра да”. Ма -
ри на и Бо ја на су де би то -
ва ле на так ми че њу у

дизању те го ва, али оства -
ри ле су за па жен успех. У
ка те го ри ји се ни ор ки до
64 кг Ма ри на Мар ја но -
вић је са 123 кг (тр зај 53,
из ба чај 70 кг) осво ји ла
тре ће ме сто у тр за ју, из -
ба ча ју и у би а тло ну. Бо -
ја на Ни ко лић се над ме -
та ла у гру пи так ми чар ки
до 76 кг, а са са вла да них
100 кг (из ба чај 43 кг, тр -
зај 57 кг) ус пе ла је да се
до мог не брон за не ме да -
ље у тр за ју и би а тло ну.

Тре ће ме сто је при па -
ло и Уро шу Да ши ћу. Он
је са вла дао 266 кг (тр зај
115 кг, из ба чај 151 кг),
обо рио соп стве ни ре корд

у из ба ча ју и би а тло ну и
та ко се на шао на по бед -
нич ком по сто љу, по ред
бра ће Кај до чи, уче сни -
ка олим пиј ских, свет -
ских и европ ских
такмиче ња.

У екип ном пла сма ну
на ме мо ри јал ном тур ни -
ру „Ми хај ло Ми ша Ан -
то ни је вић” КДТ Ди на мо
је био че твр ти. Тим је
пред во дио пред сед ник
клу ба Фи лип Вла јић.

На ред но над ме та ње за
так ми ча ре из на шег гра -
да би ће Пр вен ство Ср би -
је у бенч-пре су, ко је је
на про гра му по след њег
ви кен да у но вем бру.

НАД МЕ ТА ЊЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

БРОН ЗЕ ЗА МА РИ НУ, БО ЈА НУ И УРО ША

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ЈУ НИ О РИ ДИ НА МА ПР ВА ЦИ СР БИ ЈЕ
Раг би клуб Ди на мо 1954 успео
је да осво ји ти ту лу шам пи о -
на у Пр вен ству Ср би је за ју -
ни о ре. Иа ко је се зо на би ла
вр ло те шка и на пор на, пу на
не из ве сно сти због епи де ми о -
ло шке си ту а ци је у зе мљи, по -
пу лар ни „ди вљи ве пр о ви” из
на шег гра да оства ри ли су из -
ван ре дан ре зул тат и та ко још
јед ном по ка за ли да Пан че во
је сте град раг би ја.

На тре ћем тур ни ру, ко ји је
од и гран про шлог ви кен да, Ди -
на мо 1954 нај пре је са вла дао
ГРК Вр шац са 42:0, по том је
усле дио убе дљив три јумф од
31:0 и над Цр ве ном зве здом,
а он да је оруж је мо рао да по -
ло жи и бе о град ски Рад – Пан -
чев ци су у том ме чу сла ви ли
по бе ду од 17:12.

Пред во ђе ни тре не ри ма
Ђор ђем Га ври ло ви ћем и Вла -
ди ми ром Ам бру шем, ве ли ки
успех су оства ри ли: Сте фан
Дра ми ћа нин, Алек сан дар Кр -
кљуш, Да вид Пал, Сте фан Ми -
лев ски, Ва лен тин Шу ша, Иван

Во штић, Ву ка шин Ва сић, Ми -
лан Ку зма но вић, Стра хи ња
Аџић, Мар ко Ко шпић, Вук
Кри во ку ћа, Ла зар Алек сић,
Мар ко Ба бић, Стра хи ња Гру -
бор и Де јан Кр кљуш.

Нај е фи ка сни ји стре лац це -
лог ју ни ор ског пр вен ства био
је раг би ста Ди на ма 1954 Алек -
сан дар Кр кљуш.

– Сва ка част мом ци ма за
ве ли ки успех. Овај наш тим
је на оку пу већ пет го ди на, а
ова ти ту ла је до шла као кру -
на на шег за јед нич ког ра да.
Не ко ли ко игра ча ове злат не
ге не ра ци је од сле де ће се зо не
на сту па ће у се ни ор ским ти -
му, а ми се на да мо и по бољ -
ша њу ре зул та та на ше пр ве
еки пе. Кроз це лу се зо ну пра -
ти ле су нас и по вре де мо мака,

али из свих не во ља иза шли
смо ја чи и за слу же но по ди -
гли пе хар шам пи о на – ис та -
као је тре нер раг би ста Ди на -
ма 1954 Ђор ђе Га ври ло вић.

Раг би ти ту ла је та мо где јој
је и ме сто – у Пан че ву.

Про шлог ви кен да Стре љач ка
дру жи на „Пан че во 1813” би -
ла је до ма ћин тра ди ци о нал -
ног екип ног так ми че ња у га -
ђа њу из се риј ске ва зду шне пу -
шке по Ц-про гра му, са еки -
па ма ко је по пра ви лу чи ни по
шест нај бо љих так ми ча ра (пи -
о нир, пи о нир ка, ју ни ор, ју ни -
ор ка, се ни ор и се ни ор ка).

Тим из на шег гра да је овог
пу та за у зео че твр то ме сто, у
са ста ву: Ог њен Бун чић, Те о -
до ра Кон дић, Не ма ња Ђор ђе -
вић, Ива Ра ко њац, Да ли бор
Па вло вић и Ма ри на Вељковић.

У пе так, 30. ок то бра, у стре -
ља ни ОШ „Мар ко Сто ја но -
вић” у Вра че вом Га ју одр -
жан је тра ди ци о нал ни тур -
нир за пи о ни ре по во дом 75
го ди на од осло бо ђе ња Бе ле
Цр кве. Еки па пи о ни ра и пи -
о нир ки СД-а „Пан че во 1813”
би ла је нај у спе шни ја у обе
кон ку рен ци је.

На сту пи ли су: Ива Ра ко њац
(пр ва и у по је ди нач ној кон ку -
рен ци ји, са 90 кру го ва), Ка тја
Бог да но вић и Ти ја на Цве та но -
вић, као и Ог њен Бун чић (пр -
ви, са 82 кру га), Не ма ња Ђор -
ђе вић и Не ма ња Ста нишић.

На ред но так ми че ње ће бити
ме ђу на род ни тур нир за мла де
стрел це до 20 го ди на „Вал тер

куп” у Сме де ре ву, где ће уче -
ство ва ти се дам мла дих так ми -
ча ра СД-а „Пан че во 1813”.
Алек са Ра ко њац ће пр ви пут
на сту пи ти у са ста ву ју ни ор ске
ре пре зен та ци је Ср би је у га ђа -
њу из ва зду шне пу шке, а због
то га ће бо ра ви ти на че тво ро -
днев ним при пре ма ма по од -
лу ци струч ног шта ба ССС-а.

Алек са је у про шлој го ди -
ни био нај бо љи пи о нир у Ср -
би ји, а у овој је ни зао ви со ке
ре зул та те и по бе де у кон ку -
рен ци ји ка де та, па и мла ђих
ју ни о ра и ју ни о ра.

ШАМ ПИ О НАТ СР БИ ЈЕ У АМЕ РИЧ КОМ ФУД БА ЛУ

„БИ КО ВИ” СЛА ВИ ЛИ И У НО ВОМ СА ДУ
Ба нат ски би ко ви су про шлог
ви кен да у Но вом Са ду оства -
ри ли још јед ну по бе ду у Пр вој
ли ги Ср би је у аме рич ком фуд -
ба лу: Ди вљи пси – Ба нат ски
би ко ви 46:49.

Иа ко је еки па Но вог Са да по -
ве ла на са мом ста р ту, го сти су
пре у зе ли вођ ство пре ко ис ку -
сних хва та ча Бра ти сла ва Бо -
шња ка и Ма ри ја Лу го ње, па се
на по лу вре ме оти шло при ре -
зул та ту 17:25.

Не из ве сна бор ба во ди ла се и
у дру гом по лу вре ме ну, а ис ку -
сни тим Ба нат ских би ко ва сти -
гао је до по бе де у по след њим
тре ну ци ма су сре та. Тач да ун је
по сти гао Ва ња Лу го ња.

Од бра на „би ко ва” овај пут
ни је по сти гла ни је дан по ен,

али су се ис та кли сеј фти Ми -
ка и ло Ра де вић и по врат ник у
клуб, де фан зив ни бек, Сла во -
љуб Ду ков ски.

– Био је ово ја ко би тан три -
јумф, да би смо у плеј-оф ушли
у по бед нич ком рит му. Има
још пар ства ри ко је тре ба ис -
пра ви ти у на шој игри. Дра го
ми је да сам део ове еки пе,
ве ру јем да овај тим мо же до -
ста, да ће по ка за ти да је је дан
од нај бо љих у Ср би ји – ре као
је Ду ков ски.

У не де љу, 8. но вем бра, 
Ба нат ски би ко ви на те ре ну
код Ха ле спор то ва игра ју
против истог ри ва ла. Утак ми -
ца по чи ње у 14 са ти, али 
би ће од и гра на без при су ства 
пу бли ке.



Про те кли ви кенд не ће оста ти у
ле пом се ћа њу љу би те љи ма од -
бој ке у на шем гра ду и око ли ни.
На и ме, очи по кло ни ка игре пре -
ко мре же упе ре не су у мом ке
из стар че вач ког Бор ца и де вој -
ке из Од бој ке 013, а овог пу та
су оба ти ма пре тр пе ла по ра зе.

Дер би за че ља Су пер ли ге Ср -
би је од и гран је у Но вом Па зару,

где су се за бо до ве бо ри ли „фе -
ње раш”, исто и ме ни до ма ћи тим,
и прет по след ња еки па. Био је
то ду ел од ве ли ке ва жно сти за
оба ти ма. Па зар ци ма је по бе да
би ла нео п ход на ка ко би се ухва -
ти ли за слам ку спа са у на ди да
мо гу из бо ри ти оп ста нак у ели -
ти, док би тим из на шег гра да у
слу ча ју три јум фа се би знатно

олак шао по сао у на став ку пр -
вен ства. Ви ше же ље има ли су
до ма ћи од бој ка ши: Но ви Па зар
– Бо рац 3:1, по се то ви ма 25:17,
25:27, 25:14 и 25:22.

Мом ци ко је пред во де тре не -
ри Ду шан Јо вић и Во ји слав Па -
вло вић ни су ус пе ли да се из бо -
ре с при ти ском, док су на дру гој
стра ни мре же од бој ка ши Но вог

Па за ра од и гра ли јед ну од нај бо -
љих утак ми ца ове се зо не и за -
слу же но сти гли до вред не победе.

У су бо ту, 7. но вем бра, „бор -
ци ма” пред сто ји још је дан те -
жак ис пит. У Ха лу спор то ва до -
ла зи ли дер из Кра ље ва, не по -
ра же на Риб ни ца.

По сле од лич ног ста р та у Дру -
гој ли ги гру па „Се вер”, ОК Од -
бој ка 013 про шлог ви кен да је
пре тр пе ла и дру ги по раз. Ли -
дер из Фу то га био је пре ве ли ки
за ло гај за де вој ке ко је пред во ди
тре нер Вла ди мир Јо ван чић, иако
су Пан чев ке би ле бли же по бе ди:
Од бој ка 013 – Фу тог 1:3, по се -
то ви ма 24:26, 25:22, 23:25 и 15:25.

Је ле на Пе тр ов и ње не са и -
гра чи це у пр вом се ту су про -
коц ка ле чак пет сет-лоп ти и
до зво ли ле ри вал ка ма да се
издиг ну из го то во из гу бље не
си ту а ци је, а упра во је тај пре о -
крет нај ве ро ват ни је и од лу чио
ко нач ног по бед ни ка.

Би ло ка ко би ло, вре ме на за
ја ди ко ва ње не ма. Тре ба из ву -
ћи по у ке из овог по ра за и на -
ста ви ти да ље. Пр вен стве на
иску ше ња се сме њу ју као на
тра ци. Пред де вој ка ма из на -
шег гра да је још јед но го сто ва -
ње у Но вом Са ду, овог пу та меч
про тив еки пе НС во леј тим.

СПОРТ
Петак, 6. новембар 2020.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–РИБНИЦА
субота, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Нови Сад: НС ВОЛЕЈ ТИМ – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
среда, 11. новембар, 19.30

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СРЕМ
недеља, 19 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА
Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЦРЕПАЈА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД
субота, 19.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Гајдобра: ХЕРЦЕГОВАЦ–ДИНАМО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ГРАФИЧАР–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ТИСА
субота, 13 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ
Старчево: БОРАЦ–БЕГЕЈ
недеља, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Бела Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ
Б. Н. Село: СЛОГА–ДОЛИНА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СТРЕЛА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ТЕМПО
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Нови Пазар: НОВИ ПАЗАР – БОРАЦ 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ 1:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА–ДИНАМО 25:23

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПЕТРОВАРАДИН 34:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА 32:26
Јабука: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ 32:32

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО 28:28
Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ 76:90

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ) 0:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ПРВИ МАЈ 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ковин: РАДНИЧКИ–БОРАЦ 1:3
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАНАТ 2:1
Иваново: СТРЕЛА–СЛОГА 1:1
Падина: ДОЛИНА – С. ТАМИШ 3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ 2:3
Идвор: ПОБЕДА–МУНДИЈАЛ 1:1
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ 4:2

Зна ча јан три јумф 
у Ужи цу

Сле ди ду ел 
с „клонфе ри ма”

Ко шар ка шки клуб Та миш је
још јед ном, ко за ко ји пут, по -
ка зао да је нај бо љи ка да је то
нај по треб ни је. По сле гу бит ка
бо до ва на свом те ре ну од зе -
мун ске Мла до сти, мом ци тре -
не ра Бо ја на Јо ви чи ћа ишли су
у го сте још јед ном фа во ри ту.
Жреб их је у ше стом ко лу Ко -
шар ка шке ли ге Ср би је во дио у
Ужи це, у чу ве ну дво ра ну „Ве -
ли ки парк”, из ко је су се вра -
ти ли уз диг ну тих ру ку: Сло бо -
да –Та миш 76:90, по че твр ти -
на ма 18:9, 18:23, 17:27 и 23:31.

До ма ћи тим је бо ље „отво -
рио” утак ми цу, па се по сле пр -
вих де сет ми ну та игре на мо -
ме нат учи ни ло да ће бо до ви
оста ти у Ужи цу. Ипак, у дру гој
че твр ти ни за бе ле же но је мно -
го бо ље из да ње го сту ју ћег ти -
ма. Та миш се кон со ли до вао,
ус по ста вио рав но те жу, а ка да
је Бре вин Прицл из јед на чио на
23:23, по ста ло је ја сно да Пан -
чев ци мо гу рав но прав но да се
но се са фа во ри том.

Дру го по лу вре ме до не ло је
пот пу но дру га чи ју сли ку. Са -
да је Та миш био тим ко ји до -
ми ни ра и ко ји др жи све кон -
це утак ми це у сво јим ру ка ма.
Од три на ест по ку ша ја, 
мом ци из на шег гра да по сти -
гли су чак де сет „трој ки”, па
су и на тај на чин пот пу но 

уми ри ли Ужи ча не. Сми ља нић,
Прицл и Ре бић ре ше та ли су
кош ри ва ла из свих по зи ци ја,
а још јед ном је фе но ме на лан
био и Зо ран Кр ста но вић, ма -
да по хва ле за бор бе ност тре ба
упу ти ти свим мом ци ма ко ји
су про шле су бо те но си ли дрес
Та ми ша.

– Ја ко ло ше смо „отво ри ли”
утак ми цу. Игра ли смо ме ка -
но, без кон тро ле њи хо ве бр зе
тран зи ци је, про ма ши ва ли смо
зи це ре. У јед ном мо мен ту сам
чак по ми слио да не ће мо мо ћи
да оства ри мо по во љан ре зул -
тат. Ипак, у дру гој че твр ти ни

смо се не ка ко кон со ли до ва ли,
а он да сам на по лу вре ме ну ре -
као мом ци ма да поч ну да игра -
ју с ма ње ре спек та пре ма про -
тив ни ку, да бу ду чвр шћи, с ви -
ше са мо по у зда ња. Ре као сам
им да не про пу сте ову шан су,
као што смо то учи ни ли у Вр -
шцу, Алек син цу или про тив
Мла до сти. Јед но став но, у дру -
го по лу вре ме смо ушли с мно -
го ви ше ре ше но сти да до би је -
мо утак ми цу и ус пе ли смо. По -
сти гли смо 58 по е на, слу жио
нас је шут и то је од лу чи ло –
ре као је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре по сле утак ми це

одлич ни стра тег Та ми ша Бо -
јан Јо ви чић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ан ђу шић (че ти ри по -
е на), Сми ља нић (24), Прицл
(18), Кр ста но вић (15), Пе тро -
вић (10), Ре бић (10), Ко ва че -
вић, Уско ко вић, Ву јо вић, Ма -
ној ло вић, Па ви ће вић и Ра до -
вић (пет по е на).

У на ред ном ко лу Пан чев ци
ће уго сти ти ОКК Бе о град. Ду ел
с по пу лар ним „клон фе ри ма” на
про гра му је у су бо ту, 7. но вем -
бра. Би ће од и гран од 19.30 у
Ха ли спор то ва на Стрели шту,
али без при су ства гле да ла ца.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

МЕ ЧЕ ВИ ЗА АНА ЛИ ЗУ И – ЗА БО РАВ

На не дав но одр жа ном Пр вен -
ству Бе о гра да у кик-бок су, у
ди сци пли ни К1, на ши су гра -
ђа ни су осво ји ли пет вред них
од лич ја.

Ми хај ло Пет ко вић је за слу -
жио нај сјај ни ју ме да љу, а трофе -
је су за ра ди ли и: Ра дан Ћир ко -
вић, Јо ван Па вли ца, Вели бор
Јак шић и Ог њен Дела лов.

Ови бор ци ни су има ли мно -
го вре ме на за сла вље, вра ти ли
су се у са лу за тре нин ге и на -
ста ви ли при пре ме за тур нир
ко ји је одр жан про шлог ви кен -
да у Мла де нов цу. И на ње му су
има ли мно го успе ха. Ра дан
Ћир ко вић и Ве ли бор Јак шић

до ми ни ра ли су у сво јим ка те -
го ри ја ма, а ме да ља ма су се оки -
ти ли и Ми хај ло Пет ко вић и
Сте фан Ср да нов.

– Сва ка част мом ци ма за све
што су при ка за ли. Од лич но ра -
де, од лич но су се бо ри ли, а ре -
зул тат њи хо вог ве ли ког за ла -
га ња је су и ове ме да ље. По ред
ме не, руч ну тех ни ку је с њи ма
ра дио и Зо ран Ста врев ски, ко -
ме овим пу тем за хва љу јем –
ре као је тре нер пан че вач ких
кик-бок се ра Ог њен Дра го је рац.

На шим бор ци ма ко ји ве жба -
ју у фит нес-цен тру Ок та гон
пред сто је при пре ме за уче шће
на Пр вен ству Ср би је.

ТУР НИ РИ У КИК-БОК СУ

ТРО ФЕ ЈИ СТИ ЖУ СА СВИХ СТРА НА

Стране припремио

Александар
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ЗЛА ТО ЗА МИ ЛИ ЦУ
Про шлог ви кен да у дво ра ни
„Шу ми це” у Бе о гра ду одр жа но
је так ми че ње за мла де џу ди сте
под на зи вом „Тро феј Бе о гра -
да”. Над ме та ло се 150 бо ра ца,
а ЏК „Ака де ми ја Јо чић” из Стар -
че ва пред ста вља ли су Фи лип
Спа сић и Ми ли ца Се ку ло вић.

Иа ко се до бро бо рио, Фи лип
ни је ус пео да се оки ти ме да -
љом, док је Ми ли ца са вла да ла
све сво је ри вал ке и осво ји ла
злат но од лич је.

Так ми ча ре је пред во дио њи -
хов тре нер Ми ро слав Јо чић.

НЕ ПО БЕ ДИ ВА
КСЕ НИ ЈА

На град ском хи по дро му у За је -
ча ру у су бо ту, 31. ок то бра, одр -
жа но је фи на ле Кро са РТС-а.
Ди на мо се на том так ми че њу
пред ста вио са две так ми чар ке у
кон ку рен ци ји атлет ских шко ла.

Ксе ни ја Мр ке ла је убе дљи во
три јум фо ва ла у тр ци на 500
ме та ра, док је Ја на Гру јић у
истом над ме та њу на циљ сти -
гла као сед мо пла си ра на.

СТЕ ФА НУ БРОН ЗА
На так ми че њу мла дих џу ди ста
„Тро феј Бе о гра да” сво је пред -
став ни ке имао је и ЏК Ди на мо.

Сте фан Ва со вић се оки тио
брон зом у ка те го ри ји до 55 кг, а
бо је клу ба бра ни ли су и Фи лип
Мак си мо вић и Алек са Ми лићев.

РВА ЧИ НИ ЖУ
УСПЕ ХЕ

На ме мо ри јал ном тур ни ру
„Иви ца Фр гић Жу ти” нај мла -
ђи рва чи Ди на ма осво ји ли су
пр во ме сто у кон ку рен ци ји 18
клу бо ва из це ле Ср би је.

Нај сјај ни је од лич је за слу -
жио је Па вле Ра ди во је вић, сре -
бром су се оки ти ли Но вак Па -
вло вић и Ди ми три је Иви чић,
а брон зу је за ра дио Ми ха и ло
Ми ло са вље вић.

На Пр вен ству Ср би је за де -
ча ке до 13 го ди на ве ли ки успех
је оства рио Ла зар Па вло вић,
ко ји је осво јио сре бр ну ме даљу.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ЛА ГА НО КРОЗ „ВЕ ЛИ КИ ПАРК”
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Бојана Ћуић,
приправник у
болници:

     – Планирам да
путујем. Наиме, бавим
се фолклором, играм у
КУД-у „Абрашевић”.
Имамо турнејицу –
концерт и дружење 
с нашим драгим
другарима из Ваљева.

Лука Вукићевић,
гимназијалац:

    – Мало ћемо 
изаћи до града, 
а мало ћу и играти
фудбал. Учења ће 
овог викенда ипак 
бити мање.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Цветање
Отпале су све добре замисли...

    Сад газиш по њима.

    Као да нису биле твоје.

    Је л’ си фер према себи?

    Јер, ако ниси добар себи, коме јеси?

    Друго питање је реторичко, иако је ту знак интерпункције.

    О одговору на прво треба размислити.

    И, без бриге, добрих идеја биће још.

Тунел
Не ваља искочити из шина, треба држати курс.

    Што је посебно тешко у мрачном тунелу.

    Кад не видиш да ли ти нешто долази у сусрет.

    У том мраку то може и да те тресне!

    Чеоно! Да стварно заболи глава.

    А мислиш да ти сада није добро, да је мрак.

    Увек може мрачније.

    Што не значи да тако треба баждарити мозак.

Шипак
На први поглед – тешка заврзлама.

    Од сопствених разгранатих мисли не видиш суштину.

    Губиш се, а њихови плодови су свуда око тебе.

    Шипак, као да не умеш да их убереш.

    Не брини, не догађа се то само теби.

    Једноставност. То нам треба.

    Кад се у слику загледамо, јасно је да је у позадини небо.

    Бесконачност.

Самира Ибраим,
ученица:

     – Гледаћу да се
посветим школи и да
што више радим 
с децом. Донираћу 
одећу у хуманитарне
сврхе. Тренираћу, 
што је важно.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Же ле зни чар 
пре тр пео по раз 
од „фе ње ра ша”

Ди на му 1945 
са мо бод 
у ме чу 
с Ру мља ни ма

Та ман ка да су се љу би те љи
нај ва жни је спо ред не ства ри
на све ту у на шем гра ду и око -
ли ни по на да ли да је пан че -
вач ки фуд бал иза шао из кри -
зе и да ће се се ри ја до брих
ре зул та та ов да шњих клу бо ва
на ста ви ти, њи хо ви ми ље ни -
ци су их де ман то ва ли.

Же ле зни чар је у 13. ко лу
Пр ве ли ге Ср би је из гу био од
по след ње пла си ра ног Рад нич -
ког из Срем ске Ми тро ви це
(0:1), док је Ди на мо 1945 у
пет на е стој „рун ди” срп ско ли -
га шког ка ра ва на на свом те -
ре ну осво јио са мо бод у ме чу
про тив Пр вог ма ја из Ру ме
(1:1).

Пан че вач ка „ди зел ка” се у
по след ње вре ме ја ко му чи.
Сим па ти зе ри Же ле зни ча ра
по на да ли су се да ће ду ел
про тив Ми тров ча на би ти пре -

крет ни ца, али... Исти на, „Же -
ља” је имао  ви ше лоп ту у по -
се ду, био је ма ло до ми нант -
ни ји ри вал, али шта то вре ди
ка да су бо до ви оти шли у
Срем ску Ми тро ви цу, ка да их
је осво јио је дан од глав них
ри ва ла у бор би за оп ста нак.

Тре нер Же ле зни ча ра Го ран
Мр ђа по ве ре ње за овај меч
по кло нио је сле де ћем саста -
ву: Лу чић, Јан ку лов, Дашић
(од 88. ми ну та Јов ко вић),

Плав шић, Јо вић (од 46. Л.
Мар ко вић), Сто ја но вић (од
88. Сте ва но вић), Зо ри ца (од
71. Мир ков), Јо ва но вић, Су -
ра ка (од 46. Ко ва че вић), Ста -
ни ми ро вић и Ста нић.

Гол од лу ке је по стиг нут у
фи ни шу утак ми це, ка да је
глав ни су ди ја овог су сре та
Да ни ло Ни ко лић до су дио је -
да на е сте рац за го сте, а они
су га успе шно „пре тво ри ли”
у три ве ли ка бо да.

– Го сти су би ли кон крет ни -
ји у пр вом по лу вре ме ну, али
ми смо до ми ни ра ли у на став -
ку утак ми це. Не бих да ко -
мен та ри шем су ђе ње, са мо ћу
да ка жем да је не ких спо р них
си ту а ци ја би ло и у ше сна е -
стер цу го сти ју, ка да се су диј -
ска пи штаљ ка ни је огла ша ва -
ла. Шта је – ту је. Иде мо да ље
и на да мо се да ће уско ро до -
ћи и ре зул та ти. Има ства ри
ко је тре ба по пра ви ти у на шој

игри, не до ста је нам за вр шни
пас, али ве ру јем у мом ке и
си гу ран сам да ће из овог по -
ра за иза ћи још ја чи – ис та као
је тре нер Же ле зни ча ра Го ран
Мр ђа на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре по сле утак ми це.

„Ди зел ка” је по сле ове „рун -
де” у Пр вој ли ги Ср би је на
три на е стом ме сту на та бе ли,
а већ на ред ног ви кен да пред -
сто ји јој још је дан те жак
испит. У Бе о гра ду ће од ме -
ри ти сна ге с тре ће пла си ра -
ним Гра фи ча ром.

По сле по бе де у Са ку ла ма
на ви ја чи Ди на ма 1945 оче -
ки ва ли су да ће њи хов „бр зи
воз” на ста ви ти у истом рит -
му и про шлог ви кен да на
Град ском ста ди о ну у Пан че -
ву, да ће три јум фо ва ти у ме -
чу про тив Пр вог ма ја из Ру -
ме и та ко на ста ви ти тр ку за
пр во пла си ра ном Мла до шћу
из Но вог Са да.

Ипак, до ма ћи фуд ба ле ри
ни су ус пе ли да на ста ве по бе -
до но сну се ри ју. Би ла је то
утак ми ца са два раз ли чи та
по лу вре ме на. У пр вом су до -
ми ни ра ли го сти, а бо љу игру
су кру ни са ли по гот ком већ у
10. ми ну ту.

По сле од мо ра „бр зи воз” је
за и грао мно го ан га жо ва ни је
и офан зив ни је, а та кав при -
ступ утак ми ци од мах се ис -
пла тио. У 58. ми ну ту Ста ној -
ко вић је про и грао Пе штер -
ца, овај је од лич но цен три -
рао, а на пра вом ме сту на -
шао се Ан дреј Ја ко ва шић,
„џо кер” тре не ра То до ро ви ћа,

па је ефект ним уда р цем по -
слао лоп ту под са му преч ку
гол ма на Ру мља на – 1:1.

Пан чев ци су на ста ви ли да
на па да ју свим си ла ма по сле
из јед на че ња, али вр ло до бар
тим из Ру ме, ко ји као тре нер
пред во ди не ка да шњи гол ман
Пар ти за на Ра до ван Ра да ко -
вић, зна лач ки је са чу вао свој
гол и од нео вре дан бод из
Пан че ва.

Ди на мо 1945 играо је у са -
ста ву: Ан џић, Бра јо вић (од
че твр тог ми ну та Ка ран фи -
лов ски), Ани чић, Цр но мар -
ко вић, Ра до ва но вић (од 46.
Ра ди са вље вић, од 49. Вје шти -
ца), Кр мар, Ан дрић (од 46.
Ја ко ва шић), Пе ште рац, Кр -
стић, Осман и Ста ној ко вић.

– Че сти там обе ма еки па -
ма на бор бе но сти. Би ла је то
пра ва пр вен стве на утак ми ца,
у ко јој су го сти би ли бо љи у
пр вом, а ми у дру гом по лу -
вре ме ну. Тим из Ру ме је одли -
чан са став, а ми смо игра ли
без ше сто ри це игра ча, па ми -
слим да је не ре шен ре зул тат
и нај ре ал ни ји. Иде мо да ље,
има још мно го да се игра и
ве ру јем да ће мо се убр зо вра -
ти ти на по бед нич ки ко ло сек
– ис та као је тре нер Ди на ма
1945 Жар ко То до ро вић.

При ли ку да об ра ду је сво је
сим па ти зе ре „бр зи воз” ће
има ти у су бо ту, 7. но вем бра,
ка да ће на Град ском ста ди о -
ну у Пан че ву го сто ва ти Ти са.
Меч по чи ње у 13 са ти, али
би ће од и гран без при су ства
гле да ла ца. А. Живковић

ПРЕМИЈЕР ЛИГА СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

ДИНАМО ВИЦЕШАМПИОН
На турниру Премијер лиге
Србије који је одржан у Кра-
гујевцу женска и мушка се-
ниорска екипа Карате клуба
Динамо оствариле су одли-
чан резултат освајањем сре-
брне медаље.

Женски тим је први пут
наступио у Премијер лиги, а
боје Динама браниле су Ма-
рина Радичевић, Јана Којчић
и Тамара Живић. Оне су на
старту изгубиле са 2:1 од шам-
пиона лиге – Студентског гра-
да. У другом мечу девојке су
победиле Борац из Чачка,
који је претходно савладао

Студентски град. Све екипе
су имале по два бода, али
титула је за само поен раз-
лике измакла девојкама из
Динама.

Подмлађена мушка екипа
из нашег града у првом мечу
је изгубила од шампиона ли-
ге, Борца из Чачка, али је по-
том савладала Студентски
град, па је тако трећи пут за-
редом освојила титулу вице-
шампиона лиге.

Успех су остварили: Ђорђе
Салапура, Урош Петровачки,
Никола Ивановић и Дарко
Спасковски. А. Ж.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ „ВО ЗО ВИ” ИДУ У РИ КВЕРЦ


