
Град
За почетнике 

у бизнису 

10,4 милиона

» страна 2

цена 40 динара

Здравље
Природни лекови 

за несаницу

» страна 6

Записи

Драго Терзић: 

Све моје слике Баната

» страна 11

Фото-репортажа

У чаробном свету

ловаца

» страна 29

Рукомет

Девојке у победничком

ритму

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  6 .  ДЕЦЕМБРА 2019.
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ПОЗОРНИЦАПОЗОРНИЦА

У Старчеву
уклоњена
депонија
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ПРЕДСТАВЉЕНЕ ЕКИПЕ И МЕХАНИЗАЦИЈА

ПУТАРИ КАЖУ ДА СУ СПРЕМНИ
ЗА ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА ОД СНЕГА

страна 2

НАШИ СУГРАЂАНИ

Они нас шишају
страна 9

Број 4843, година CLI

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
� 013/33-43-45

НОВО!
АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
� 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Ротар: Како смо 
мењали називе улица

» страна 3

Радници све теже 
до боловања

» страна 4

ШТА СТВАРНО ПИШЕ У ОДЛУЦИ О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА

УДАР НА СТОКУ И ЉУБИМЦЕ
страна 7ТЕ

МА

Голубарима потребна сагласност свих станара � Казна за власника кује која се
пода уличном псу 60.000 динара � Одређене зоне за држање домаћих животиња



Зимско одржавање почело
је 15. новембра и траје 
до 31. марта

За на ред них пет на ест
дана ме те о ро ло зи ни су
пред ви де ли снег

Град Пан че во по ве рио је ово го ди шње
зим ско одр жа ва ње ули ца и оп штин -

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 6. децембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

Азур но
ажурни Мића
На ста вља се од лив ов да шње
све ко ли ке ин те ли ген ци је с не -
сма ње ном же сти ном. Ме ђу куп -
ци ма јед но смер не кар те ко ји се
из сур чин ске ва зду шне лу ке с
не што ба га жа сва ко днев но оти -
ску ју у не по зна то, по ред оних
што ов де ни су ус пе ли да се на -
мет ну сво јим зна њем и уме ћем
(или не чим тре ћим), све је ви -
ше и оних ко ји ма у свим, па и у
нај р ђа ви јим вре ме ни ма уоп ште
ни је ло ше ишло. Да па че.

Ме ђу тим, је дан де лић тог
„ин те лек ту ал но-ака дем ског ну -
кле у са” из два ја се по мно го че -
му. По ред оста лог, и пре по зна -
тљи вим „шиш-фри зом”. По зна -
ва о ци тих стил ских (ме га)трен -
до ва зна ју да је реч о Ми ћи,
рек то ру јед ног од пр вих при -
ват них уни вер зи те та, уста но -
вље ног још у до ба пред са мо
скон ча ње ко му ни зма.

Овај, у свим ре жи ми ма ува -
же ни гра ђа нин, све вре ме ни
члан СПС-а и, ка ко сам ка же,
не по пра вљи ви ле ви чар, на кон
го ди на ши ре ња ра зних ви до ва
обра зо ва ња од лу чио је да диг не
си дро. За пра во, чо век ди же ру -
ке од све га, јер не мо же да под -
но си стра хо ви ти при ти сак оних
што му, на прав ди бо га, им пу -
ти ра ју да је штан цо вао ла жне
ди пло ме, па и ви ђе ни јим по ли -
ти ча ри ма.

Ње го ва исти на сво ди се на то
да су га ме ди ји лин чо ва ли упр -
кос то ме што је све ра дио по за -
ко ну. Ка же, баш све!? Ја да се и
да је већ јед ну „на ме ште ну”
афе ру од пре пет го ди на је два
пре жи вео, али те ку ћу, ка ко му -
че ник при зна је, те шко да ће
мо ћи. У ка квим је про бле ми ма
овај су ви ге ни је, го во ри и ње го -
ва из ја ва да му је због тих из ми -
шље них кон струк ци ја број упи -
са опао за 400 од сто?! (То зна чи
да са да има упи са них три ста
од сто ис под ну ле – прим. нов.)

И та ко, у знак ре вол та, „ме га-
рек тор” од лу чио је да се по ву че
пред уда ром не прав де и на пу -
сти „бли ста ву ка ри је ру ко ју су
му уни шти ли ла жи ма и кле ве -
та ма”, а уте ху и сми рај по тра -
жи ће у фран цу ском Ка ну, ме -
сту од ко јег мон ден ска ели та
не што и не за зи ре. Е, та мо ће,
ваљ да, Ми ћа има ти све усло ве
да ажур но де мон стри ра чу ве но
зна ње, по ште ње и (ле ви чар ско)
уве ре ње. И ни је се џа ба го во ри -
ло: у „Ме га тренд” по ди пло му,
па у свет! По мо гућ ству на
Азур ну оба лу...

И ко зна ко ли ко ће још Ми ћа
и ње му слич них због (не)осно -
ва них при ти са ка би ти при ну ђе -
но да ажур но до ка зу је сво је уме -
ће на не ком азур ни јем ме сту...

По др жа на 32 по сло дав ца,
45 осо ба за по сле но

Без ве ли ких си сте ма 
не би по сто ја ла ни ми кро,
ма ла и сред ња пред у зе ћа, 
ка же пр ви чо век гра да

Гра до на чел ник Са ша Па влов и члан
Град ског ве ћа за ду жен за под руч је
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по -
ли ти ке Миленкo Чуч ко вић до де ли ли
су 3. де цем бра у ма лој са ли Град ске
упра ве уго во ре за са мо за по шља ва ње
и за отва ра ње но вих рад них ме ста,
што је пред ста вља ло ре а ли за ци ју
две ју ме ра из Ло кал ног ак ци о ног
пла на за по шља ва ња за 2019, основ -
ног ин стру мен та спро во ђе ња ак тив не
по ли ти ке ко јом се утвр ђу ју при о ри -
те ти, ци ље ви и ме ре за уна пре ђе ње
за по сле но сти и сма ње ње не за по сле -
но сти на те ри то ри ји гра да.

При сут ни су би ли ко ри сни ци суб -
вен ци ја из сва три ово го ди шња кру га,
они што су већ за по че ли би знис, као и
но ви љу ди ко ји ма су уру че ни уго во ри.

Но во и по зи тив но

Град је за по чет ни ке у би зни су – тј.
за са мо за по шља ва ње – из дво јио
10.400.000 ди на ра. Јав ни по зив је
био рас пи сан до 30. сеп тем бра или
до утро шка сред ста ва. У пр вом кру -
гу од де вет при ја ва суб вен ци ју је до -
би ло осам осо ба и до де ље но је
3.880.000, у дру гом кру гу „про шло”
је ше сто ро на ших су гра ђан ки и су -
гра ђа на и утро ше но је 2.900.000, а у

ЗА ПОЧЕТНИКЕ У БИЗНИСУ 10,4 МИЛИОНА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Мирослава и Пера Пупић, 

шест деценија у браку.

Честитамо

Снимио: Милан Шупица

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОБА ВЉЕ НА СМО ТРА ЗИМ СКЕ СЛУ ЖБЕ

Пу та ри обе ћа ли: би ће спрем ни за снег и лед
ских пу те ва на те ри то ри ји Пан че ва
бе о град ској фир ми „Де ко форм”, ко ја
је би ла за ду же на за тај по сао и про -
шле го ди не.

Зим ско одр жа ва ње пу те ва по че ло
је 15. но вем бра, а тра ја ће до 31. мар -
та. Вред ност тог по сла, за ко ји је
Град ска упра ва Пан че ва рас пи са ла
јав ну на бав ку (је ди на фир ма ко ја се
ја ви ла био је „Де ко форм”), из но си
42,5 ми ли о на ди на ра с ПДВ-ом.

У сре ду, 4. де цем бра, у ба зи „Де ко -
фор ма” на Но во се љан ском пу ту одр -
жа на је смо тра опре ме, ме ха ни за ци је
и во зи ла на ме ње них за одр жа ва ње оп -
штин ских пу те ва и ули ца у Пан че ву. 

Сла ве Бо ја џи ев ски, в. д. ди рек то ра
„Ур ба ни зма”, из ја вио је да је на кон
смо тре ме ха ни за ци је ко ју је „Де ко -
форм” обез бе дио и до ве зао у Пан че -
во утвр ђе но да је све у ре ду и да има
раз ло га за оп ти ми зам.

– Сва ме ха ни за ци ја је сти гла и
спрем на је, а што се ти че про гра ма и
пла на за одр жа ва ње пу те ва, њи ме су
са о бра ћај ни це по де ље не у три ка те го -
ри је. У пр ву спа да ју нај оп те ре ће ни ји
пу те ви на те ри то ри ји гра да, као и ули -
це кроз ко је про ла зе ау то бу си АТП-а.
Дру гу ка те го ри ју чи не ули це и пу те ви
ко ји се чи сте тек ка да се за вр ше при о -
ри те ти, а тре ћа до ла зи на ред по сле
пр ве две – ис та као је Бо ја џи ев ски.

Он је до дао да на осно ву вре мен ске
прог но зе мо же да се за кљу чи да у на -
ред них пет на е стак да на не ће би ти
сне га, али да ће без об зи ра на то во -
зи ла и ме ха ни за ци ја за чи шће ње сне -
га и ле да би ти спрем ни за тај по сао.

Пре ма ње го вим ре чи ма, већ се
зна где су кри тич не тач ке и ме ста

на ко ји ма се оче ку ју нај ве ћи про -
бле ми у слу ча ју да зи ма по ка же сво -
је пра во ли це. То су, ка ко је ре као,
пу те ви пре ма До ло ву, Ка ча ре ву,
Омо љи ци и Ба нат ском Бре стов цу,
као и пут ка Ба нат ском Но вом Се лу,
ко ји ни је у над ле жно сти Пан че ва.
Бо ја џи ев ски је ре као да је до бро по -
зна то да се сва ке зи ме ка да има сне -
га на тим прав ци ма ства ра ју сме то -
ви, јер су у пи та њу отво ре ни и бри -
са ни про сто ри.

Он је об ја снио да наш град ни је за -
ду жен ни за чи шће ње Но во се љан -
ског, Ба ва ни штан ског и Ја буч ког
пута, као ни пу та на ре ла ци ји Пан че -
во –Бе о град. Зим ско одр жа ва ње тих
пра ва ца, пре ма ње го вим ре чи ма, и

ове го ди не би ће у над ле жно сти Јав -
ног пред у зе ћа „Пу те ви Ср би је”.

– Ми ће мо би ти фо ку си ра ни на то
да пу те ви и ули це пр вен стве но бу ду
про ход ни, па тек он да чи сти. За то
мо лим на ше су гра ђа не и апе лу јем на
њих да бу ду стр пљи ви и да има ју раз -
у ме ва ња уко ли ко не ки пу те ви не бу -
ду би ли у пот пу но сти чи сти, или не
бу де бес пре кор но очи шће на ули ца у
ко јој ста ну ју. То ће зна чи ти да је
утвр ђе но да је не ко дру го ме сто при -
о ри тет и да је ту по треб но по ја ча но
ан га жо ва ње рад ни ка и ме ха ни за ци је.
Ка да тај про блем бу де ре шен, си гур -
но ће до ћи на ред и оста ли – до дао је
Бо ја џи ев ски.

М. Гли го рић

тре ћем кру гу је по др жа но де вет ли -
ца уз утро шак 3.639.000 ди на ра.

За суб вен ци је за отва ра ње но вих
рад них ме ста у сва три кру га из дво је -
но је 24.850.000 ди на ра, по др жа на су
32 по сло дав ца и 45 осо ба је за по сле -
но од укуп но под не тих 56 при ја ва. У
по след њем кру гу од 23 при ја ве по др -
жа но је 12 по сло да ва ца, а де вет на е -
сто ро љу ди је но во за по сле но. Гра до -
на чел ник Па влов овом при ли ком је
ре као:

– По здра вио бих пред у зет ни ке, по -
сло дав це, вла сни ке ми кро и ма лих
пред у зе ћа, али и љу де ко ји ће

коришће њем ових под сти цај них ме -
ра по че ти да ра де она ко ка ко су за ми -
сли ли у сво јим би знис пла но ви ма:
на дам се да ће њи хо во по сло ва ње ду -
го тра ја ти и да ће и они са ми за по -
сли ти још љу ди. Ово је пр ви стра те -
шки при о ри тет у по след њих пет го -
ди на, а де фи ни сан је кроз Стра те ги ју
раз во ја гра да. Основ ни ци ље ви – сма -
ње ње не за по сле но сти, по ве ћа ње кон -
ку рен ци је на тр жи шту ра да и лич них
при ма ња – је су ис пу ње ни. Де ша ва
нам се не што но во и по зи тив но.

Гра до на чел ник је об ја снио да се до
ци ље ва сти же кроз два ка на ла: овај
по ме ну ти и кроз при вла че ње ди рект -
них стра них ин ве сти ци ја.

– Без ве ли ких си сте ма не би по сто -
ја ли ни ма ли си сте ми, а без њих ни
пред у зет ни ци, као ни ми кро, ма ла и
сред ња пред у зе ћа. За тва ра ње број -
них пред у зе ћа по ку ша ли смо да ком -
пен зу је мо кроз опре ма ње се вер не по -
слов не зо не и то се по ка за ло успе -
шним: у Пан че ву да нас има мо два
не мач ка ги ган та – ZF и „Brose”. Ни је
је ди ни бе не фит то што ће у по слов -
ној зо ни да се за по сли из ме ђу три и
че ти ри хи ља де љу ди. Ве ли ке фир ме
ће отво ри ти тр жи ште и ло кал ним
ми кро и ма лим пред у зе ћи ма, ве зи ва -
ње за њих зна чи и си гу ран пла сман
на ци ља ним тр жи шти ма – био је ја -
сан гра до на чел ник.

Па влов је по ру чио при вред ни ци ма
да су они основ ни и глав ни но си о ци
при вред ног раз во ја на ше др жа ве и
по же лео им још ви ше хра бро сти,
пред у зи мљи во сти и сре ће.

Под сти ца ји за да љи рад

Или ја Kосановић, пред став ник фир -
ме „Duko Hygienic System”, ка зао је
да му је Град увек из ла зио у су срет,
да му то мно го зна чи и до дао:

– Ба ви мо се услу га ма чи шће ња
обје ка та и фир ми, а има мо и те пих-
сер вис. Пре пет го ди на сам до био
суб вен ци ју од Пан че ва за по кре та ње
овог по сла, ко ји сад ши ри мо и тре ба
да за по сли мо још љу ди. Град је опет
пре по знао мој би знис, па сам до био
под сти цај да и да ље ра дим: по мо ћу
овог нов ца за по сли ћу још два рад ни -
ка. За до во љан сам и сре ћан због то га
што ми по сао ра сте.

Ди пло ми ра ни ну три ци о ни ста Је -
ле на Ја ко вље вић, за хва љу ју ћи суб -
вен ци ји за са мо за по шља ва ње, отво -
ри ла је фир му Сту дио „Је ле на”.

– Из у зет но ми зна чи што сам ова
сред ства до би ла од Гра да за то што
сад мо гу да отво рим не што ино ва -
тив но у Пан че ву, а као ма ли пред у -
зет ник ни сам мо гла да ску пим сав

по тре бан но вац. На осно ву крв не
сли ке ра дим ин ди ви ду ал не је лов ни -
ке за све гру пе ста нов ни штва: труд -
ни це, го ја зне љу де и оне ко ји тре ба
да се уго је, а има и оних што су за до -
вољ ни сво јом те жи ном, али же ле да
се хра не здра ви је – на бра ја Је ле на Ја -
ко вље вић.

Про грам прав но-фи нан сиј ског са -
ве то ва ња у по сло ва њу пра ти ме ру са -
мо за по шља ва ња и рад мла дих пред у -
зет ни ка то ком два на ест ме се ци. Ове
го ди не са вет ни ци су до ла зи ли из
фир ме „Ко нект 1997”.

С. Трај ко вић

ЈЕ ДА НА ЕСТ МЕ РА АК ЦИ О НОГ ПЛА НА

Спремни камиони „Декоформа”

Саша Павлов: 
„Велике фирме 
у Панчеву ће отворити
тржиште и локалним
микро и малим
предузећима.”

ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА (САМО)ЗАПОШЉАВАЊЕ

Свечани чин

За ре а ли за ци ју про гра ма и ме ра ак -

тив не по ли ти ке за по шља ва ња, ко је

су пред ви ђе не Ак ци о ним пла ном за

2019, пла ни ра на су сред ства Гра да

Пан че ва у из но су од 52.591.100

ди на ра, док је у 2018. го ди ни би ло

обез бе ђе но 32 ми ли о на ди нара.

По сто ји укуп но је да на ест ме ра:

струч на прак са, јав ни ра до ви за

ка те го ри ју те же за по шљи вих ли ца,

сту дент ска лет ња прак са, са јам за -

по шља ва ња, уна пре ђе ње кон ку -

рент но сти сред њих шко ла пу тем

по бољ ша ња усло ва за из во ђе ње

прак тич не на ста ве, про грам за по -

др шку по чет ни ци ма/по чет ни ца ма у

би зни су (прав но-фи нан сиј ско са ве -

то ва ње у по сло ва њу), до де ла суб -

вен ци ја по чет ни ци ма у би зни су –

са мо за по шља ва ње, суб вен ци је за

отва ра ње но вих рад них ме ста, НИС

шан са.

Сма ње ње си ро ма штва кроз мо -

гућ ност за по шља ва ња у са рад њи

са ор га ни за ци јом „Хелп” у 2019.

по ја вљу је се као ме ра у два об ли -

ка: же не и Ро ми, те рад на прак са

за мла де.
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ГРАД ПАН ЧЕ ВО

Крај ак ци је
Град Пан че во је за 2019.
пред ви део сред ства за су фи -
нан си ра ње у ви си ни од
5.500.000 ди на ра, као под -
сти цај за ко ри шће ње га са за
гре ја ње до ма ћин ста ва ра ди
сма ње ња за га ђу ју ћих ма те -
ри ја ко је се еми ту ју у ва здух
и по бољ ша ња ква ли те та ва -
зду ха на те ри то ри ји гра да
Пан че ва.

Би ли су по зва ни гра ђа ни
ме сних за јед ни ца Гор њи
град, Стре ли ште, Ста ри
Тамиш, Вој ло ви ца, То по ла,
де ла Ми се и де ла те ри то -
ри је МЗ Цен тар ко ји су за -
ин те ре со ва ни за при кљу че -
ње на га сну мре жу и по тро -
шњу гаса као енер ген та да
под не су при ја ву Се кре та -
рија ту за за шти ту жи вот не
сре ди не.

Об ра ђе но је 97 под не тих
зах те ва, чи ме су утро ше на
сва сред ства намењенa за ову
свр ху и чи ме је за вр ше но ре -
фун ди ра ње сред ста ва за ин -
те ре со ва ним гра ђа ни ма од
стра не Гра да Пан че ва за
2019. го ди ну. Р. П.

ПО РЕ ДУ ВО ЖЊЕ

„Бе ли” штрајк у АТП-у
Ин тер нет пор та ли пре не ли
су из ја ву Ми ла на Мар ко ви -
ћа, пред сед ни ка Са мо стал -
ног син ди ка та у АТП-у, да
су рад ни ци у га ра жи тог
пред у зе ћа од утор ка у „бе -
лом” штрај ку због не ис пу -
ње них обе ћа ња о по ве ћа њу
за ра да.

Он је из ја вио да су ме ха -
ни ча ри пре ста ли да по пра -
вља ју ау то бу се, па је угро -
же но ре дов но одр жа ва ње ли -
ни ја, на во де ћи при мер осмо -
ри це во за ча ко ји су у сре ду
до шли у сме ну па ни су има -
ли во зи ла.

Као раз лог за ова кав про -
тест Мар ко вић је на вео чи -
ње ни цу да су на по чет ку овог
ме се ца во за чи до би ли и тре -
ћу тран шу од по 10.000 ди -
на ра по мо ћи, а да ни ко од
оста лих рад ни ка АТП-а ни -
је до био ни ди на ра.

То ком раз го во ра во ђе них у
про це су га ше ња АТП-а и да -
ва ња кон це си је при ват ни ци -
ма Град је обе ћао со ли дар ну
по моћ свим за по сле ни ма у
овом пред у зе ћу. Р. П.

Само једној улици
промењено име

За што је Вук
Гргуревић добио
два сокака

Пи сао је већ „Пан че вац” о град -
ској Ко ми си ји за да ва ње име -
на ули ца ма и тр го ви ма, ко ја је
ура ди ла ве ли ки по сао. Ипак,
оста ло је не ко ли ко не до у ми ца
у ве зи с про шло не дељ ним при -
хва та њем пред ло га да де ве де -
сет до сад без и ме них ули ца са -
да има ју име и пре зи ме.

Про ба ли смо да их раз ре ши -
мо с већ ни ком за ду же ним за
кул ту ру и пред сед ни ком Ко -
ми си је Не ма њом Ро та ром.

Гра ђа не ни шта не ко шта

– Са ста ја ли смо се не ко ли ко
пу та, а гра ђа ни мо гу да пред -
ла жу но ве на зи ве пре ко сво -
јих ме сних за јед ни ца. Са да је
ово ли ко ули ца до би ло име на
јер је то по те кло од Вла де Ср -
би је. Она је у ма ју 2018. го ди -
не при сту пи ла ажу ри ра њу
адре сног ре ги стра на те ри то -
ри ји це ле зе мље. Пре до че но
нам је ко ли ко без и ме них ули -
ца има у на шем гра ду и где се
тач но на ла зе – ра ди се о обод -
ним со ка ци ма гра да. На ша
коми си ја је пред ло жи ла да се
име ну ју по ред ним бро је ви -
ма, али се с тим ни су сло жи -
ле ви ше ин стан це вла сти. За -
то, во ди ли смо се кри те ри ју -
мом да их на зо ве мо по зна -
ме ни тим Пан чев ци ма с

неспор ним би о гра фи ја ма или
по они ма што су у на шем гра -
ду жи ве ли; љу ди ма из све та на -
у ке, кул ту ре и умет но сти, по
они ма ко ји не ма ју по ли тич ки
и иде о ло шки кон текст, па не -
ће би ти спор ни по ко ле њи ма
ко ја до ла зе – об ја шња ва Ро тар.

Дру га иде ја ко ју су ис по што -
ва ли чла но ви Ко ми си је би ла је
да то бу ду пој мо ви и мо ти ви
ве за ни за Ба нат: ста ри фи ја кер,
оки ће ни пен џер, ве тре ња че...

– Нео бич ним на зи ви ма хте -
ли смо да учи ни мо наш град
по себ ним. Пра ви ло је да не сме
да по сто ји исти на зив за две
ули це у Пан че ву или у не ком
на се ље ном ме сту. Али мо гу ће
је да се име ули це по на вља у
гра ду и на се лу, као што је код
нас слу чај с ули ца ма До брих
су се да и Ми ри сних ду ња – раз -
ре шио је јед ну од ди ле ма пред -
сед ник Ко ми си је.

Он под вла чи да је нај ва жни -
је то што гра ђа ни мо гу да бу ду
мир ни: сва лич на до ку мен та
ва жи ће до њи хо вог ис те ка, без
об зи ра на то што се ули це дру -
га чи је зо ву.

Не ма гре шке

Би ло је при ме да ба да су не ки
зна ме ни ти по кој ни Пан чев ци
ипак пре ско че ни: нај че шће су
по ми ња ни глу мац Не бој ша Гло -
го вац и пе сник Са ша Бо жо вић.
Ро тар ка же:

– И да ље по сто ји иде ја да
јед на шко ла по не се име Са ше
Бо жо ви ћа. На рав но, то не зна -
чи да деч ји пе сник не мо же да
има и сво ју ули цу, раз мо три -
ће мо то. Ка да се ра ди о Не бој -
ши Гло гов цу, са да је ма ло не -
при ме ре но да ти на зив не кој
ули ци по ње му, а ни је, још увек,
про шао пред лог да Кул тур ни
цен тар Пан че ва до би је ње го во

име и пре зи ме. Лич но сма трам
да ће се то си гур но до го ди ти,
са мо ће све још ма ло са че ка ти.

„Пан че вац” је прет про шле
не де ље об ја вио и да је Ко ми -
си ја по јед ној ис тој осо би
назва ла две ули це; јед на од
њих са да се зо ве по Зма ју Ог -
њеном Ву ку, а дру га по Ву ку
Гргу ре ви ћу.

– У прин ци пу, ни шта ни смо
по гре ши ли, то је пот пу но дру -
га чи ји на зив по ис тој осо би.
Али јед но је ње гов исто риј ски
псе у до ним, по што је он био
члан ви те шког ре да зма ја као
и мно ги дру ги пле ми ћи на тлу
Ау стро у гар ске, а дру го му је
пра во име. То је са свим ле ги -
тим но, јер ни су иден тич ни на -
зи ви – об ја шња ва пред сед ник
Ко ми си је.

Го во ри ло се и о то ме да је
Удру га ба нат ских Хр ва та про -
те сто ва ла јер су не ки при пад -
ни ци тог на ро да „из гу би ли” сво -
је ули це. Ро тар при ча:

– Раз го ва рао сам са чла но -
ви ма Удру ге, ми слим да су при -
хва ти ли мо ју ар гу мен та ци ју.
Иде ја је би ла да про ме ни мо
не што што је ју го сло вен ско на -
сле ђе: о Штро сма је ру и Ма ти -
ји Гуп цу мла ди ви ше не ће учи -
ти у шко ла ма на ча со ви ма исто -
ри је. И, Ули ца Ми ло ша Цр -
њан ског тре ба да во ди до Гим -
на зи је, у ко јој је ра дио. Мно го
је свр сис ход ни је да не на ру -
ши мо кул ту ру се ћа ња на не ке
зна ме ни те Хр ва те ко ји су ов де
жи ве ли и за слу жни су за до -
бро бит ове за јед ни це. 

С. Трај ко вић

ПД „СОКО”

Дан пла ни на

Че твр ту го ди ну за ре дом Пла -
ни нар ско-еко ло шки клуб „Со -
ко” обе ле жи ће Ме ђу на род ни
дан пла ни на.

Нај пре ће у су бо ту, 7. де цем -
бра, би ти ор га ни зо ва на јед но -
днев на пе шач ка ту ра на Ава -
лу. По ла зи се у 9 са ти, од До ма
омла ди не, а ак ци ја је на ме ње -
на свим уз ра сти ма.

Про грам ће би ти на ста вљен
у по не де љак, 9. де цем бра, у
Дво ра ни „Апо ло”, предавањима
и про јек ци јом крат ког фил ма
о про јек ту „Упо знај сво ју при -
ро ду”. По че так је у 19 са ти, а
улаз је сло бо дан. Ј. Ф.

НА РОД НИ МУ ЗЕЈ

Пе ва ју „Сла ви сти”
У Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја у не де љу, 8. де цем бра, од
19 са ти, на сту пи ће „Хор сла -
ви ста”, ко ји је осно ван 2007.
го ди не на Фи ло ло шком фа кул -
те ту, на ка те дри за сла ви сти -
ку, на ини ци ја ти ву лек то ра из
Мо скве проф. Алек сан дре
Матру со ве.

Сту ден ти ма сла ви сти ке с вре -
ме ном су се, као љу би те љи му -
зи ке сло вен ских на ро да, при -
дру жи ли и сту ден ти с дру гих
фа кул те та. Да нас су то про фе -
со ри стра них је зи ка, аси стен -
ти на фа кул те ти ма, пре во ди о -
ци, и да ље ак тив ни чла но ви
удру же ња „Хор сла ви ста”.

Овај му зич ки са став не гу је
кул ту ру и тра ди ци ју, пр вен -
стве но сво је, али и дру гих сло -
вен ских зе ма ља, па по ред срп -
ских на род них пе са ма, изводи
и пе сме на ру ском, укра јин -
ском, бе ло ру ском, бу гар ском,
че шком и сло вач ком је зи ку.

У Пан че ву ће певати ру ске и
срп ске на род не и љу бав не пе -
сме, ин спи ри са не на род ним
оби ча ји ма и по зна те ко зач ке
ком по зи ци је. М. М.

У СУСРЕТ ПРАЗНИКУ

При ја ве за „Но во го ди шњи ба зар” до 10. де цем бра

Немања Ротар

ФИ НА ЛЕ О НА ЗИ ВИ МА УЛИ ЦА

И ПЛЕ МИ ЋИ И ПА О РИ

Град Пан че во ор га ни зо ва ће де -
ве ти „Но во го ди шњи ба зар” од
20. до 22. де цем бра, на пла тоу
ис пред Град ске упра ве. Пла ни -
ра но је да се на овој ма ни фе -
ста ци ји пред ста ви ве ли ки број
ло кал них про из во ђа ча ка ко би
на ши су гра ђа ни на јед ном ме -
сту мо гли да на ба ве оно што им
је по треб но за ор га ни за ци ју но -
во го ди шње про сла ве, да ку пе
по кло не, али и да ужи ва ју у пра -
те ћим за бав ним про гра ми ма.

У то ку је кон курс за из ла га -
че-про дав це на бес плат ним
штан до ви ма, ко ји ће би ти рас -
по ре ђе ни уну тар ша то ра са ам -
би јен тал ним све тлом и греј -
ним те ли ма. Пра во уче шћа на
ба за ру има ју прав на и фи зич -
ка ли ца с те ри то ри је гра да Пан -

че ва ко ја са ма про из во де и из -
ра ђу ју сво је про из во де.

Кан ди да ти уз ком плет но по -
пу њен фор му лар, ко ји се мо же
пре у зе ти са сај та Град ске упра -
ве www.pancevo.rs, тре ба да при -
ло же и: до каз о пре би ва ли шту
за фи зич ка ли ца од но сно се ди -
шту за прав на ли ца (ко пи ју лич -
не кар те за фи зич ка ли ца или
ре ше ње о ре ги стра ци ји код
Упра ве за тре зор, Ми ни стар -
ства или АПР-а за прав на ли -
ца); нај ма ње три фо то гра фи је
раз ли чи тих про из во да ко је пла -
ни ра ју да из ло же на овој ма ни -
фе ста ци ји; фо то ко пи ју са ни -
тар не књи жи це и по твр ду о пре -
гле ду ме са од но сно ме сних пре -
ра ђе ви на (уко ли ко из ла жу пре -
храм бе не про из во де).

По пу ње не фор му ла ре с при -
ло зи ма тре ба, нај ка сни је до
утор ка, 10. де цем бра, по сла ти
на адре су: Град ска упра ва гра -
да Пан че ва, Се кре та ри јат за
при вре ду и еко ном ски раз вој,
Пан че во, Трг кра ља Пе тра I 2–
4 с на зна ком „за Но во го ди шњи
ба зар” или пре да ти на шал те -
ру број 2 Град ског услу жног
цен тра Град ске упра ве гра да
Пан че ва. Број ме ста је огра ни -
чен, а пред ност ће има ти кан -
ди да ти ко ји ис пу не кри те ри ју -
ме кон кур са.

Кон такт-осо ба за ви ше ин -
фор ма ци ја је Гор да на Ћи рић,
ко ор ди на тор Ти ма за ре а ли -
за ци ју „Но во го ди шњег ба за -
ра”, те ле фон 013/308-961.

Д. Кожан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
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Цена: 4.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
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Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900



Ки шу су за мје ра ли ту тзв. ствар но сну про зу. Твр ди ли
су да опи су је ту ствар ност као ру жну, али шта год да
су му за мје ра ли, ра ди ло се за пра во о то ме да су они
би ли кив ни на ње га што је он био уче ни ји од та квих
ти пич них пред став ни ка тих бе о град ских кру жо ка, па
он да ка да су ње го ве књи ге по че ле да бу ду пре во ђе не у
ино стран ству, а њи хо ве ни су, оп ту жи ва ли су га за „је -
вреј ске ве зе”. Ка да се по ја ви ла „Гроб ни ца” и с об зи -
ром на то да је та ко до бро би ла на пи са на, они су је у
ства ри на па да ли по по ли тич кој ли ни ји. За „Гроб ни -
цу” је Јо сиф Брод ски ре као да је „њен је ди ни сре ћан
крај у то ме што је об ја вље на”, на зи ва ју ћи је „књи гом
без на де”. По во дом „Гроб ни це” и Кр ле жа је же лио да
упо зна Ки ша и на том са стан ку у За гре бу ре као је Ки -
шу: „Ва ма та лент ни су опро сти ли…” Би ла је то жу та
за вист бе о град ске књи жев не чар ши је пре ма Ки шу и
сви ти ко ри фе ји шо ви ни зма, ко ји су се бу са ли у пр са
да су не ка кви „ди си ден ти”, ни су дан про ве ли у за тво -
ру. Сви су по до би ва ли ста но ве и мје ста у Ака де ми ји и
на кра ју су рас ту ри ли мо ју див ну зе мљу ко ју ни ко не
мо же да ми оду зме – Ју го сла ви ју.

(Пи сац и дра ма тург Бо жо Ко при ви ца, „Но во сти”,
27. но вем бар)

* * *
Ов де има мо јед ну при чу из до ме на по пу ли зма и про -
па ган де у ко јој је нај ва жни је си ло ви то има ти илу зи ју
о ве ли ким усре ћи те љи ма и срећ ном вре ме ну и опа -
сним ре ме ти лач ким фак то ри ма опо зи ци је ко ја је зга -
же на као бу ба шва ба. Ов де је мо рал зга жен, не по сто је -
ћа ка те го ри ја, а по ли ти чар без мр жње је го то во не у -
по тре бљив. Ове по ли тич ке стра сти у нас су чи ста па -
то ло ги ја. Си му ла ци јом, ма ни пу ла ци јом, ла жи ма и
пре ва ра ма ства ра се при вид исти не, не ка ко је сте, не -
го ка ко про па ган да хо ће да из гле да у очи ма оних ко ји
се ло ве. То је лов на људ ске ду ше. Нај ва жни је, мр жња
ја ко по ма же у том ло ву. Јер та мо где се на ме ће мр -
жња и где се при хва та ње на ло ги ка, ту па мет и ло ги ка
не по ма жу. Ту ал тру и зма и ем па ти је за дру го га не ма,
не ма мо рал не ин те ли ген ци је.

(Со ци о лог Рат ко Бо жо вић „Да нас”, 29. но вем бар)

* * *
Не зна ње је но во зна ње. Ба ха тост мо же да за ме ни сва -
ку про чи та ну књи гу. Ху мор је сте нај ја че по ли тич ко
оруж је ко је је свет сми слио. За ху мор је по треб на ин -
те ли ген ци ја, а не по слу шност.

(Про фе сор ФДУ Не бој ша Ром че вић, Н1, 1. де цем -
бар)

* * *

* * *
Да је Ју го сла ви ја за и ста би ла „там ни ца на ро да”, он да
би – кад су се осло бо ди ли од исте те Ју го сла ви је – ти
на ро ди „про цве та ли” у не што бо ље, раз ви ли се у сло -
бод не и сло бо дар ске на ро де, а не у на ро де ис пу ње не
мр жњом и не тр пљи во шћу јед них пре ма дру ги ма, и
си гур но не би на ова ко бе сра ман на чин ис ко ри шћа ва -
ли и ис цр пљи ва ли са ми се бе. Сло бод на на ци ја је на -
род ис пу њен љу ба вљу, ми ром, сре ћом, прав дом и то -
ле ран ци јом. СФРЈ је има ла отво ре не гра ни це, про ток
ка пи та ла, иде ја и љу ди, гла сно је осу ђи ва ла ко ло ни ја -
ли зам и нео ко ло ни ја ли зам, ра си зам, апарт хејд… Због
тих сво јих ста во ва би ла је ве о ма це ње на зе мља на гло -
бал ном ни воу. У ар хи тек тон ском и оп штем естет ском
сми слу, др жа ва је си сте мат ски раз ви ја ла мо дер ни зам
и поп-арт, а сви смо слу ша ли му зи ку и гле да ли фил -
мо ве ко ји су при ка зи ва ни и на За па ду. Чи та ли смо и
„Ка пи тал” и Би бли ју, про у ча ва ли са мо у пра вља ње с
те ме љи ма марк си зма, али и „Ви не туа”, „За го ра”, „Ди -
ја бо ли ка”, а о ци ни зму ре ал ног ка пи та ли зма нај ви ше
смо на у чи ли из „Ала на Фор да”. Ни шта од овог огром -
ног по тен ци ја ла по ли тич ко ру ко вод ство у зе мљи на -
кон смр ти мар ша ла Ти та и ње го ве ле ве ру ке, Кар де -
ља, ни је зна ло по зи тив но ис ко ри сти ти и пре тво ри ти у
не што (још) бо ље и ква ли тет ни је. Сви су се ба ви ли са -
мо ти ме ка ко „уби ти оца” и за у зе ти ње го во ме сто, или
ба рем ка ко што бру тал ни је и ба нал ни је рас ко ма да ти
леш. Еко но ми ја, брат ство и је дин ство и све оста ло
кре ну ло је низ бр до – по ли ти ча ри и еко но ми сти ни су
има ли ни ка кву ви зи ју ка ко се од бра ни ти од агре сив не
екс пан зи је ре ал ног ка пи та ли зма – јер, на рав но, по ли -
ти ча ри ни су чи та ли „Ала на Фор да”. Ули це су да нас
осве тље не и улеп ша не, мрак је не стао, али све тла на
кра ју ту не ла ви ше не ма.

(Сло ве нач ка гру па „Лај бах”, „Да нас”,1. де цем бар)

* * *
То је јед на иро нич на по ру ка ко ју они ни су схва ти ли,
они не зна ју шта је иро ни ја, очи глед но. Ми слим да је
то не до ста так оп штег обра зо ва ња. Не ве ро ват но је да
ти љу ди ко ји има ју то ли ко ди пло ма не раз у ме ју шта
је иро ни ја. Иро ни ја је оно ка да ви гле да те је дан цр теж
или јед ну по ру ку: увек је су прот но од оно га што бу -
квал но ви ди те.

(Ка ри ка ту ри ста Пре драг Ко рак сић Ко ракс, Н1, 1.
де цем бар)
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Од су ства нај че шћа
због ту мо ра, 
по вре да и тро ва ња

Про пи си пред ви ђа ју
от каз за ла жи ра ње
здрав стве ног ста ња

Све је ма ње за по сле них ко ји
од ла зе на бо ло ва ње ду же од
ме сец да на, пи шу бе о град ски
ме ди ји пре ма из во ри ма аген -
ци је „Тан југ”. Ри го ро зне кон -
тро ле, страх од гу бит ка по сла,
али и ма ња пла та, до ве ли су
до то га да са мо озбиљ но бо ле -
сни из о ста ју с по сла у ду жем
пе ри о ду.

По да ци Ре пу блич ког фон да
за здрав стве но оси гу ра ње, ко ји
ис пла ћу је на кна де уко ли ко је
за по сле ни на бо ло ва њу ду жем
од 30 да на, ка жу да је у пр вих
де вет ме се ци ове го ди не 165.000
оси гу ра ни ка ду го од су ство ва -
ло с по сла због здрав стве них
те го ба, што је за че ти ри од сто
ма ње не го про шле го ди не и
шест од сто ма ње не го 2017. У
про се ку они су ше сна ест да на
би ли на бо ло ва њу ду жем од ме -
сец да на.

Из ме не За ко на о ра ду

Оси гу ра ни ци су на бо ло ва ње
нај че шће ишли због ту мо ра,
бо ле сти ми шић но-ко шта ног си -
сте ма и ве зив ног тки ва, по вре -
да, тро ва ња и по сле ди це де ло -
ва ња спољ них фак то ра, бо ле -
сти си сте ма кр во то ка, ду шев -
них по ре ме ћа ја и по ре ме ћа ја
по на ша ња.

Не по сто ји пре ци зан по да -
так о то ме ко ли ко за по сле ни
ко ри сте бо ло ва ње кра ће од ме -
сец да на, за шта тро шко ве сно -
се по сло дав ци: они твр де да у
се зо ни лет њих, по љо при вред -
них ра до ва има ју озби љан про -
блем да ор га ни зу ју по сао, јер

исто вре ме но ви ше за по сле них
отва ра бо ло ва ње на де сет до
пет на ест да на.

Због то га је При вред на ко -
мо ра Ср би је (ПКС), још про -
шле го ди не, Ми ни стар ству за
рад пред ло жи ла из ме ну За ко -
на о ра ду та ко да се по сло дав -
цу омо гу ћи да, ка да је ви ше
од де сет од сто рад ни ка на

боло ва њу, за тра жи из ве штај
од над ле жне здрав стве не
уста но ве да се утвр ди да ли
је ње гов за по сле ни осно ва -
но ко ри стио бо ло ва ње. У
слу ча ју да се утвр ди да је
би ло зло у по тре ба, за по сле -
ни мо же до би ти от каз. Та -
ко ђе, они су за тра жи ли и
да се пред ви де ка зне за ле -
ка ре ко ји су за по сле ни ма
нео сно ва но отво ри ли бо ло ва -
ње. У пред ло гу до пу не За ко на
о ра ду ПКС сто ји: „Уко ли ко
се утвр ди да је ле кар из да вао
по твр де о при вре ме ној спре -
че но сти за рад ко је ни су би ле
осно ва не, по кре ну ће се по сту -
пак пред Ми ни стар ством здра -
вља ра ди из ри ца ња ди сци -
плин ске ме ре про тив над ле -
жног ле ка ра”.

Ини ци ја ти ва је пре да та Ми -
ни стар ству за рад, из ког је

стигао од го вор да ће се ПКС
укљу чи ти у Рад ну гру пу за из -
ме ну За ко на о ра ду ко ји се пла -
ни ра 2021. го ди не ра ди ускла -
ђи ва ња с ди рек ти ва ма ЕУ.

Де пре си ја и мо бинг

Ран ка Са вић, пред сед ни ца Асо -
ци ја ци је сло бод них и не за ви -
сних син ди ка та (АСНС), ка же

да пред ло же не из ме не ни су но -
ви на и да већ са да у За ко ну о
ра ду по сто ји од ред ба по ко јој
по сло да вац има мо гућ ност и
пра во да рас ки не уго вор о ра -
ду са за по сле ним за ко га се
утвр ди да је био на ла жном бо -
ло ва њу. Пре ма ње ним ре чи ма,
ко ри шће ње бо ло ва ња је у дра -
стич ном па ду, сма ње но је за
58 од сто у од но су на пе ри од
пре три го ди не, упра во због ри -
го ро зног За ко на о ра ду.

Она ка же и да је те шко до -
ка за ти ла жно бо ло ва ње, јер по -
сто је оправ да ни раз ло зи за од -
су ство с по сла, за ко је по сто је
сум ње у прак си.

– Рад ник мо же због де пре -
си је да оде на бо ло ва ње или
због мо бин га на по слу. До ка -
за ти да је ле кар из дао ла жно
бо ло ва ње за де пре сив но ста ње
за по сле ног ја ко је те шко – под -
ву кла је Ран ка Са вић, а пре нео
„Тан југ”.

На зах тев по сло дав ца или
ма тич не фи ли ја ле РФ ЗО, ле -
кар ске ко ми си је мо гу да оба -
вља ју кон тро лу бо ло ва ња по -
мо ћу по нов них пре гле да или
ве шта че ња. Пред став ни ци Фон -
да об ја шња ва ју да је „у по ступ -
ку кон тро ле утвр ђе но да су бо -
ло ва ња ме ди цин ски оправ да -
на, од но сно да је од су ство
оправ да но ме ди цин ском до ку -
мен та ци јом”, и до да ју:

– Би ло је од ре ђе них не пра -
вил но сти ко је се ти -
чу упу ћи ва ња на ле -
кар ску ко ми си ју.
На и ме у по је ди нач -
ним слу ча је ви ма је
утвр ђе но да иза бра -
ни ле кар ни је бла -
го вре ме но упу тио
оси гу ра ни ка на ле -
кар ску ко ми си ју.

Об ја шња ва ју да
се упу ћи ва ње оси -
гу ра ни ка-па ци је на -
та на ле кар ску ко -

ми си ју вр ши у ро ко ви ма про -
пи са ним чла ном 75. За ко на о
здрав стве ном оси гу ра њу. Од 11.
апри ла ове го ди не на сна зи је
но ви За кон о здрав стве ном оси -
гу ра њу, пре ма ком иза бра ни
ле кар са да мо же да отво ри бо -
ло ва ње до ше зде сет да на, а на -
кон то га ле кар ска ко ми си ја, ко -
ја оце ну до но си на осно ву ме -
ди цин ске до ку мен та ци је, а по
по тре би и на осно ву не по сред -
ног пре гле да оси гу ра ни ка.

У РАЉАМА НОВИХ ПРОПИСА

СВЕ ТЕЖЕ ДО БОЛОВАЊА

СА РАД ЊА НА ПО МО ЋИ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА

Ку пље не две се о ске ку ће
Дом сте кле по ро ди це
Ан тић и Ђу рић

Уго во ри о от ку пу се о ског до -
ма ћин ства за из бе гла ли ца на
те ри то ри ји гра да Пан че ва све -
ча но су, 28. но вем бра, пот пи -
са ни у Град ској упра ви у при -
су ству Ми лен ка Чуч ко ви ћа,
чла на Град ског ве ћа за ду же ног
за рад, за по шља ва ње и со ци -
јал на пи та ња. По мо ћу овог
гран та дом су сте кле по ро ди це
Ан тић и Ђу рић.

На осно ву уго во ра о са рад -
њи на по мо ћи из бе гли ца ма кроз
до де лу гран та за ку по ви ну ку -
ће са окућ ни цом, Ко ме са ри јат
за из бе гли це Ре пу бли ке Ср би -
је упла тио је уго во ре ну су му за
две ку ће Гра ду Пан че ву, ко ји
уче ству је сво јим сред стви ма у

из но су од 10 од сто. Укуп но
опре де ље на сред ства из но се
2.520.000 ди на ра. По ред ку ће,
сва ки ко ри сник до би ја и ма ли
грант у из но су од 200.000 ди -
на ра. Укуп на су ма по јед ној

кући је 1.400.000 ди на ра. Сред -
ства су не по врат на, а оба ве за
ко ри сни ка је да у на ред них пет
го ди на на мен ски ко ри сти до -
би је ну ку ћу, гра ђе вин ски и дру -
ги ма те ри јал.

– До са да је Град у са рад њи с
до на то ри ма до де лио 35 ку ћа са
окућ ни цом. У на ред ном пе ри -
о ду оче ку је мо пот пи си ва ње уго -
во ра за нај ма ње још пет на ест
ку ћа за из бе гли це и че ти ри ку -
ће за ин тер но ра се ље на ли ца –
на ја вио је Ми лен ко Чуч ко вић.

Пан че во сва ке го ди не уче -
ству је у ра зним про јек ти ма по -
мо ћи из бе глим и ра се ље ним
ли ци ма. То под ра зу ме ва но ве
ста но ве, гра ђе вин ски ма те ри -
јал, до хо дов не ак тив но сти, јед -
но крат ну по моћ...

У ПЕ ТАК СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Нови ди рек то ри
Град ски ста ди он
дужиће ЈКП „Мла дост”

Као што је уо би ча је но кра јем
сва ке го ди не, од бор ни ци Скуп -
шти не гра да са ста ју се че шће
не го ина че. Та ко је пред сед -
ник овог те ла Ти гран Киш са -
звао 37. сед ни цу за пе так, 6.
де цем бар, у 10 са ти. На ја вље -
на је за сад два де сет јед на тач -
ка днев ног ре да, али он још
ни је за кљу чен, јер се оче ку је
да ће не ке те ме би ти до да те
пре са ме сед ни це, на ко јој се,
пре ма на ја ва ма, не ће по ја ви ти
пред став ни ци опо зи ци је.

Нај ва жни ја тач ка би ће Пред -
лог од лу ке о из ме на ма и до пу -
на ма Од лу ке о бу џе ту Гра да
Пан че ва за 2019. го ди ну, а пред -
ста ви ће га за ме ник гра до на -

чел ни ка Пре драг Жив ко вић. С
ре ба лан сом увек иде и из ме на
Од лу ке о за ду жи ва њу Пан че ва
за фи нан си ра ње ка пи тал них
ин ве сти ци о них рас хо да. Би ће
про ме ње на и Од лу ка о мак си -
мал ном бро ју за по сле них на
нео д ре ђе но вре ме у си сте му
ло кал не са мо у пра ве.

Убу ду ће ће град ски ста ди он
у Пан че ву ду жи ти ЈКП „Мла -
дост”, би ће отво рен јав ни кон -
курс за име но ва ње ди рек то ра,
као и до нет за кљу чак о до ста -
вља њу Ин фор ма ци је о сте пе ну
ускла ђе но сти пла ни ра них и ре -
а ли зо ва них ак тив но сти из про -
гра ма по сло ва ња јав них пред у -
зе ћа за пе ри од од 1. ја ну а ра до
30. сеп тем бра ове го ди не. Го во -
ри ће се о рас по де ли до би ти
ЈКП-а „Гре ја ње”, те о из ме на ма

и до пу на ма Про гра ма по сло ва -
ња ЈКП-а „Мла дост” и ЈКП-а
„Зе ле ни ло” за 2019. Дру га чи је
ће из гле да ти до ку мен ти овог
ти па јав них пред у зе ћа у Ка ча -
ре ву и Ба нат ском Но вом Се лу.

Пре ста ће ман да ти вр ши ла -
ца ду жно сти ди рек то ра јав них

ко му нал них пред у зе ћа у Ја бу -
ци, Ба нат ском Бре стов цу и
Омо љи ци, па ће би ти име но -
ва ни ди рек то ри, а Управ ни и
Над зор ни од бор До ма кул ту ре
„29. но вем бар” у Стар че ву не -
ће ви ше има ти исте пер со нал -
не са ста ве.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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5Град Панчево је један од ретких градова у Србији
који су препознали значај услуга социјалне 
заштите и претходних година улагали у њихово
успостављање и развој.

Александра Јанић из удружења „На пола пута”

Пре ма зва нич ним по да ци ма Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, 10% оп ште
по пу ла ци је има не ки вид ин ва ли ди -
те та. Ка да је реч о гра ду Пан че ву,
удео осо ба са ин ва ли ди те том у укуп -
ном бро ју ста нов ни ка је 6,55%, од но -
сно 8.088 ста нов ни ка. Узро ци њи хо -
вог ин ва ли ди те та су: про бле ми с ви -
дом, слу хом, хо дом или пе ња њем уз
сте пе ни це, про бле ми с пам ће њем или
кон цен тра ци јом, про бле ми са са мо -
стал но шћу или с ко му ни ка ци јом.

Свет ски дан осо ба са ин ва ли ди те -
том, 3. де цем бар, при ли ка је да се
сви под се ти мо по те шко ћа с ко ји ма
се су сре ће ова ка те го ри ја љу ди, да
раз ми сли мо ка ко мо же мо да им по -
мог не мо, али и да у фо кус ста ви мо
оне на ше су гра ђа не ко ји су за сво ју
жи вот ну ми си ју ода бра ли упра во пру -
жа ње по др шке осо ба ма ко је има ју не -
ки об лик ин ва ли ди те та.

У тој обла сти већ го ди на ма се по
по себ ном ела ну и из у зет ним по стиг -
ну ћи ма из два ја тим удру же ња „На по -
ла пу та”. То удру же ње тре нут но оку -
пља 64 ко ри сни ка, уз ра ста од че ти ри
до пе де сет го ди на, са ин те лек ту ал ним
те шко ћа ма, ау ти змом, Да у но вим син -
дро мом и ком би но ва ним смет ња ма.

Пре ма ре чи ма Алек сан дре Ја нић,
ру ко во ди о ца услу га со ци јал не за -
шти те у удру же њу „На по ла пу та”,
осо бе са ин ва ли ди те том пред ста вља -
ју јед ну од нај ра њи ви јих гру па ста -
нов ни штва, при че му су по је дин ци
са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма по -
себ но мар ги на ли зо ва ни.

– Кључ ни про бле ми с ко ји ма се су -
о ча ва ју осо бе са ин ва ли ди те том је су:
пред ра су де и не ра зу ме ва ње уже и ши -
ре око ли не, ар хи тек тон ске ба ри је ре,
не до ступ ност или не при ла го ђе ност
са др жа ја и ин фор ма ци ја, не по што ва -
ње и не по зна ва ње пра ва ко ја ове осо -
бе има ју, не по сто ја ње аде кват не по -
др шке и услу га у ло кал ној за јед ни ци,
не до ступ ност тих услу га и не кон ти -
ну и ра ност у њи хо вом пру жа њу. На -
бро ја ни про бле ми ни су ве за ни са мо

У РА ФИ НЕ РИ ЈИ

Нове саднице
У Ра фи не ри ји наф те Пан че во спро -
ве де на је ак ци ја сад ње др ве ћа на
ло ка ци ји из ме ђу ла бо ра то ри је и ре -
сто ра на Ра фи не ри је. У ак ци ји је уче -
ство вао ме наџ мент Бло ка „Пре рада”,
ко ји је по са дио три сад ни це Пан чи -
ће ве омо ри ке, три сад ни це на не и
је дан ка ле мљен па ту ља сти бор.

Сад ња др ве ћа у Ра фи не ри ји про -
ис те кла је из во лон тер ске ак ци је
ко ју су рад ни ци НИС-а ре а ли зо ва -
ли у Бо та нич кој ба шти у Бе о гра ду.

НАЈ БО ЉЕ ИЗ СР БИ ЈЕ

Куп ци ве ру ју НИС-у
Ком па ни ја НИС je по но во свр ста -
на ме ђу во де ће до ма ће кор по ра -
тив не брен до ве у ак ци ји „Нај бо ље
из Ср би је 2019”, ко ју је ор га ни зо -
ва ла При вред на ко мо ра Ср би је у
са рад њи с Ми ни стар ством тр го ви -
не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја
Ре пу бли ке Ср би је. НИС тре ћу го -
ди ну за ре дом освајa при зна ње у
ка те го ри ји „про из вод на до бра и
по слов не услу ге”, што по твр ђу је
да по тро ша чи и струч на јав ност
ве ру ју НИС-у, ком па ни ји ко ја је
по све ће на не пре ста ном уна пре ђе -
њу ква ли те та сво јих про из во да и
услу га.

У име НИС-а при зна ње је до био
Ва дим Смир нов, за ме ник ге не рал -
ног ди рек то ра и ди рек тор Функ ци -
је за од но се с др жав ним ор га ни ма
и кор по ра тив не ко му ни ка ци је. За
ком па ни ју је од по себ не ва жно сти
чи ње ни ца да је у ак ци ји „Нај бо ље
из Ср би је” пре су дан глас по тро ша -
ча ко ји су то ком про це са из бо ра
има ли мо гућ ност и да ди рект но
гла са ју за оми ље не брен до ве.

за наш град, већ ге не рал но они пра те
све осо бе са ин ва ли ди те том у Ср би ји.
Град Пан че во је је дан од рет ких гра -
до ва у на шој др жа ви ко ји су пре по -
зна ли зна чај услу га со ци јал не за шти -
те у локал ној за јед ни ци и прет ход -
них го ди на ула га ли у њи хо во ус по -
ста вља ње и раз вој – ис та кла је Алек -
сан дра Јанић.

Oна je као при мер на ве ла услу гу
ста но ва ња уз по др шку за осо бе са ин -
те лек ту ал ним те шко ћа ма, ко ја се, по -
ред Пан че ва, пру жа у још све га не ко -
ли ко гра до ва у Ср би ји.

По др шка по ро ди ци

Ка да је реч о про бле ми ма с ко ји ма се
су о ча ва ју чла но ви по ро ди ца осо ба са
ин ва ли ди те том, Алек сан дра Ја нић је
на ве ла да је то ком три на е сто го ди -
шњег ра да Удру же ња уо че на не -
довољна и не а де кват на си стем ска

подр шка де ци са смет ња ма у раз во ју
и њи хо вим по ро ди ца ма.

– Због од су ства си стем ске ин тен -
зив не по др шке у нај ра ни јем до бу, то
јест ра не ин тер вен ци је, ко ја да је
најбо ље ре зул та те у по ди за њу оп ште
функ ци о нал но сти и ком пе тен ци ја де -
це, ве ли ки број ро ди те ља је при ну -
ђен да са мо стал но про на ла зи нео п -
ход ну по др шку. То до дат но фи нан -
сиј ски ис цр пљу је по ро ди це, у ко ји -
ма је че сто је дан ро ди тељ не за по -
слен, оте жа ва це ло куп ну ор га ни за -
ци ју по ро дич ног жи во та и на ру ша ва
ње ну ди на ми ку, на ро чи то ако је то
по ро ди ца с ви ше де це. Сто га до ла зи
до стре са, кон ти ну и ра не ис цр пље но -
сти и не за до вољ ства ро ди те ља, ко ји
и са ми има ју по тре бу за струч ном
по др шком ра ди са вла да ва ња сва ко -
днев них жи вот них пре пре ка ко је жи -
вот с де те том са смет ња ма у раз во ју

но си са со бом. На ше удру же ње је
пре по зна ло по тре бу за ова квом по -
др шком те је обез бе ђу је ро ди те љи ма
кроз: ин ди ви ду ал не раз го во ре, ро ди -
тељ ски клуб и кућ не по се те. За де цу
са смет ња ма ор га ни зо ва ни су трет -
ма ни у сен зор ној со би, трет ма ни
рееду ка ци је пси хо мо то ри ке и трет -
ма ни не у ро фид бек апа ра том – на ве -
ла је на ша са го вор ни ца.

Ли цен ци ра не услу ге

У удру же њу „На по ла пу та” нај ве ће
ин те ре со ва ње ко ри сни ка усме ре но је
на ак тив но сти ко је се спро во де у Рад -
ном цен тру, а ве ли ки број де це нај -
мла ђег уз ра ста при ја вљу је се за Сер -
вис за ра ну ин тер вен ци ју.

– На ше удру же ње је ли цен ци ра ни
пру жа лац услу га ста но ва ња уз по др -
шку за осо бе са ин те лек ту ал ним те -
шко ћа ма у три кућ не за јед ни це и за
по моћ у ку ћи за де цу, мла де и од ра -
сле са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма у
Пан че ву и Жи ти шту, као и за по др -
шку ко ја се ре а ли зу је кроз Сер вис за
ра ну ин тер вен ци ју на ме њен нај мла -
ђој по пу ла ци ји, од две до пет на ест го -
ди на, и Рад ни цен тар за мла де и од -
ра сле осо бе са ин те лек ту ал ним те -
шко ћа ма. Та ко ђе, ор га ни зу је мо ак тив -
но сти по пут му зич ких и спорт ских
ра ди о ни ца, по се те кул тур ним ма ни -
фе ста ци ја ма, из ла ске у град, из ле те и
слич но. Сва ка од ових услу га или ак -
тив но сти има ве ли ки зна чај за со ци -
јал ну ин клу зи ју на ших ко ри сни ка.

О то ме шта ми као дру штво и као
по је дин ци мо же мо учи ни ти ра ди што
бо ље ин те гра ци је осо ба са ин те лек ту -
ал ним те шко ћа ма у дру штве не то ко -
ве, Алек сан дра Ја нић ка же сле де ће:

– Нео п ход но је да пр во сва ко од
нас пре и спи та сво је ста во ве пре ма
осо ба ма са ин те лек ту ал ним те шко -
ћа ма и да омо гу ћи се би да оства ри
ин тер ак ци ју са овом по пу ла ци јом: да
упо зна њи хо ве же ље, по тре бе и мо -
гућ но сти. Та да као дру штво мо же мо
на пра ви на чин да при сту пи мо про -
це су укљу чи ва ња ових осо ба у жи вот
за јед ни це и обез бе ђи ва ња њи хо вог бо -
љег по ло жа ја у дру штву.

Дра га на Ко жан

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ГО СТИ ИЗ АМ БА СА ДЕ АУ СТРА ЛИ ЈЕ

У по не де љак, 2. де цем бра, у го сти ма удру же њу „На по ла пу та” би ли су

пред став ни ци Ам ба са де Ау стра ли је: Liang (Leo) Zeng, за ме ник ам ба са до -

ра, и Ана Ре џић, ре фе рент за по ли тич ка пи та ња. Они су же ле ли да се

лич но упо зна ју с ре зул та ти ма про јек та „Укљу чи ме – не оста вљај ме по

стра ни”, ко ји је ау стра лиј ска ам ба са да фи нан сиј ски по др жа ла.

Про је кат тра је већ го ди ну да на и за вр ша ва се у че твр так, 12. де цем -

бра, а њи ме су пред ви ђе не рад но о ку па ци о не ак тив но сти и раз ли чи те ак -

тив но сти с ци љем уна пре ђе ња ква ли те та жи во та осо ба са ин те лек ту ал ним

те шко ћа ма.

– Кроз про је кат су, по ред сва ко днев них ак тив но сти у на шем рад ном

цен тру, ре а ли зо ва не и број не дру ге ак тив но сти, по пут по се та му зе ји ма,

по зо ри шти ма, ма ни фе ста ци ја ма, ве чер њих из ла за ка у ло кал не уго сти -

тељ ске објек те и слич но. На ши ко ри сни ци су има ли при ли ку да сва ко -

днев но уз по др шку аси стен та ква ли тет но про ве ду сло бод но вре ме

раз ви ја ју ћи рад не на ви ке и раз ли чи те ве шти не и при пре ма ју ћи се, из -

ме ђу оста лог, и за сво је пред ста вља ње на отво ре ном тр жи шту ра да – ре -

кла је Ка та ри на Та дић, ко ор ди на тор ка услу ге ста но ва ње уз по др шку у

удру же њу „На по ла пу та”.

Го сти из Ам ба са де Ау стра ли је про ве ли су не ко ли ко са ти у при јат ном

дру же њу и раз го во ру с ко ри сни ци ма овог удру же ња и ни су кри ли сво је

оду ше вље ње њи хо вим ак тив но сти ма. За ме ник ам ба са до ра Liang (Leo)

Zeng био је то ли ко оп чи њен ру ко тво ри на ма ко је су по во дом пред сто је ћих

пра зни ка из ра ди ли ко ри сни ци Удру же ња да је обе ћао да ће са сво јом

по ро ди цом по се ти ти „Но во го ди шњи ба зар” ка ко би за јед но ода бра ли и

ку пи ли укра се, че стит ке и оста ле ра до ве ових сјај них умет ни ка.

СВЕ ЧА НОСТ У 

ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Свет ски дан осо ба са ин ва ли ди те -

том, по не де љак, 3. де цем бар, био

је по вод да се сва пан че вач ка

удру же ња ко ја пру жа ју по др шку

овим ка те го ри ја ма љу ди оку пе на

све ча но сти ко ја је тим по во дом

упри ли че на у Град ској упра ви.

При сут ни ма се обра тио ре сор -

ни већ ник Ми лен ко Чуч ко вић, ко -

ји је обе ћао да ће Град и убу ду ће

на раз ли чи те на чи не пру жа ти по -

моћ осо ба ма са ин ва ли ди те том.

Сво је ак тив но сти су у окви ру ове

све ча но сти пред ста ви ли чла но ви

Ме ђу оп штин ске ор га ни за ци је сле -

пих и сла бо ви дих из Пан че ва.

ПО ВО ДОМ ДА НА ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

ОНИ НИ СУ ОСТА ВЉЕ НИ ПО СТРА НИ

НАЈ ВЕ ЋА ЕКО ЛО ШКА АК ЦИ ЈА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Де сет хи ља да но вих сад ни ца
Де кла ра ци ја ме ња
еколошку свест

Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор
Ми ро вић и по кра јин ски се кре тар за
ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди -
не Вла ди мир Га лић у по не де љак, 2.
де цем бра, за са ди ли су но ве сад ни це
ли пе у пар ку код згра де Скуп шти не
Вој во ди не, чи ме је зва нич но по че ла
„Зе ле на не де ља” у АП Вој во ди ни. Ова
еко ло шка кам па ња, ко ја тра је од 2.
до 6. де цем бра, ор га ни зо ва на је на
осно ву Де кла ра ци је о за шти ти жи -
вот не сре ди не, ко ју је, на пред лог По -
кра јин ске вла де, усво ји ла Скуп шти -
на Вој во ди не. У окви ру ње, на зе ле -
ним по вр ши на ма око јав них уста но -
ва у це лој по кра ји ни би ће по са ђе но
10.000 но вих сад ни ца то по ле, бре зе,
цр ног бо ра, хра ста и ка тал пе.

– Ово је по че так ак ци је за озе ле ња -
ва ње Вој во ди не у ко јој ће уче ство ва -
ти ло кал не са мо у пра ве и ви ше од три -
де сет јав них уста но ва у АП Вој во ди -
ни. Циљ нам је да пи та ња из обла сти
за шти те жи вот не сре ди не ста ви мо у
пр ви план. Же ли мо да по диг не мо
свест о овој обла сти, ко ја је ду го би ла
на мар ги на ма дру штве ног жи во та, али
и да удво стру чи мо по вр ши не под шу -
ма ма у АП Вој во ди ни – ре као је по -
во дом по чет ка еко ло шке ак ци је пред -
сед ник Ми ро вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, Де кла ра -
ци ја о за шти ти жи вот не сре ди не оба -
ве зу је све Вој во ђа не да се ши ром на -
ше по кра ји не по ве ћа по вр ши на под
шу ма ма и озе ле ни што ве ћи про стор,
да се за јав ни пре воз ко ри сте во зи ла
на стру ју и гас и да се за бра ни упо -
тре ба пла стич них ке са.

По кра јин ски се кре тар за ур ба ни -
зам и за шти ту жи вот не сре ди не Вла -
ди мир Га лић том при ли ком је ка зао
да је ово до са да нај ве ћа ак ци ја ове
вр сте у АП Вој во ди ни. Он је за хва лио
јав ним пред у зе ћи ма „Ср би ја шу ме” и
„Вој во ди на шу ме”, ко ја су до ни ра ла
сад ни це. Ак ци је озе ле ња ва ња ор га ни -
зу ју се у Но вом Са ду, Бач ком Пе тров -
цу, Зре ња ни ну, Ма чван ској Ми тро -
ви ци, Вр ба су и Ру ми, у уста но ва ма
ко ји ма је осни вач АП Вој во ди на – со -
ци јал ним и здрав стве ним уста но ва -
ма, основ ним и сред њим шко ла ма и
пред школ ским уста но ва ма.

Вла да Вој во ди не об зна ни ла је да се
ра де про јек ти за из град њу по стро је ња
за пи ја ћу во ду и за пре чи шћа ва ње от -
пад них во да на те ри то ри ји АП Вој во -
ди не. У ту свр ху из вој во ђан ског бу џе -
та из дво је но око 1,5 ми ли о на евра.

ЗИДАЊЕ НОВЕ ЦРКВЕ

Владика освештао темеље
Нова парохија у Старчеву

Епи скоп Ни ка нор у прат њи ви ше све -
ште ни ка осве тио је те ме ље но ве цр -
кве у Стар че ву у су бо ту, 30. но вем -
бра. Стар че во са да има пра во слав ну
цр кву по све ће ну Све том Пан те леј мо -
ну и ка то лич ку Цр кву Све тог Ма у ри -
ци ју са. Но ви храм на ме њен је по тре -
ба ма па ро хи је ко ја ће об у хва ти ти Рад -
нич ко на се ље и Гор њи крај, и би ће
по све ћен Ог ње ној Ма ри ји.

– Ово ће би ти че тр де се ти храм у
Ба на ту ко ји је по диг нут у по след њих
пет на ест го ди на. Од иде је за ње го ву
град њу до ових те ме ља про шло је са -
мо по ла го ди не. Дра ган До бро са вље -
вић из Вр шца је стру чан, ис ку сан ар -
хи тек та, ко ји је вр ло лак за са рад њу.
Мо ли мо се да Све та ве ли ко му че ни ца
Ма ри на бу де увек чу вар ка ово га места

и љу ди ко ји ов де жи ве – ре као је вла -
ди ка Ни ка нор, ста ре ши на Епар хи је
ба нат ске.

Оче ку је се да ће цр ква би ти го то ва
за две-три го ди не.

– Не ко ли ко да на пре овог об ре да
по ста вљен је крст. Оче ку је мо да ће
гра ђе вин ски ра до ви по че ти за не ко -
ли ко да на ка ко би се те мељ за вр шио
до кра ја го ди не. По чет ком но ве го ди -
не по че ло би зи да ње. Ка ко при лив
сред ста ва бу де на пре до вао, та ко ће
те ћи и из град ња. За сад се ни смо обра -
ћа ли др жа ви за по моћ, али оче ку је мо
да ће је би ти, а овај плац је фи нан си -
ра ла епар хи ја – ре као је за „Пан че -
вац” про то је реј Зо ран Ма ле тић.

Ина че, ре сти ту ци јом је до 2018. го -
ди не Срп ској пра во слав ној цр кви вра -
ће но 90 од сто имо ви не.

Ј. Ка та на

Заменик амбасадора Аустралије био је одушевљен рукотворинама

„НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ К”

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

Надокнадите зубе импланта-
тима водећих светских произво-
ђача по најприступачнијим це-
нама у региону. Исправите своје
зубе уз помоћ најмодернијих тех-
нологија, премијерно предста-
вљених у свету, а сада и код нас
у „Никоденту”. Решите се безу-
бости за само неколико дана, ко-
лико је сада потребно за израду
протеза или мостова. Улепшајте
своје лице филерима познате
француске лабораторије.

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

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



Петак, 6. децембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

6

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Ве тро ви то и хлад но вре ме,
ко је нас тре нут но пра ти, ни -
ма ло не по го ду је ко жи ли ца.
Ве тар до во ди до де хи дра та -
ци је и пе ру та ња, а че ста из -
ло же ност мо же би ти оки дач
за ро за цеу и се бо ре ич ни дер -
ма ти тис.

По сле ди це ко је ве тар оста -
вља на ко жи мо гу би ти ду го -
трај не. Ако ко жа ни је аде кват -
но за шти ће на од ве тра, а још у
ком би на ци ји с хлад ним ва зду -
хом на по љу и то плим уну тра
(од гре ја ња), на ста је ису ши ва -
ње ко же, пе ру та ње, свраб, из -
ра же ни је бо ре, а се бо ре ич на
ко жа и она скло на ро за цеи има -
ће још из ра же ни је симп то ме.

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

Ко се ве тра бо ји још

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Се зо на пре хла да и гри па је пред

вра ти ма, па је пра во вре ме да се

под се ти мо не ких од пре па ра та из

ри зни це при ро де ко ји нам мо гу по -

мо ћи да убла жи мо симп то ме и убр -

за мо опра вак.

Ево не ко ли ко ча је ва ко ји су се

од лич но по ка за ли при по ја ви пр вих

симп то ма.

По две ка ши ке на не и лин цу ре и по ла ка ши ке пе ли на до бро про -

ме шај те, па јед ну ка ши ку ме ша ви не пре лиј те са два де ци ли тра кљу -

ча ле во де. Оста ви те 10–15 ми ну та да сто ји, за тим про це ди те и пиј -

те три пут днев но по јед ну шо љу или на сва ких сат-два по не ко ли ко

гу тља ја. На исти на чин се при пре ма и кон зу ми ра и чај од ме ша ви не

по две ка ши ке ли ста под бе ла, цве та зо ве и ко ре на ма слач ка и по

јед не ка ши ке цве та ли пе и жен ске бо кви це.

У два де ци ли тра во де уку вај те че ти ри ка ши ке фи но са мле ве не ка -

фе, за тим у то се на це ди те сок од јед ног по ве ћег ли му на и до дај те че -

ти ри ка ши ке ру ма, па по пиј те у тре нут ку кад осе ти те на пад гро зни це.

До бро усит ни те и по ме шај те по јед ну ка ши чи цу зо ви ног ли ста, ко -

ре на ан ђе ли ке, ка ми ли це, цве та ли пе, кан та ри о на, цве то ва вр бе, ли -

ста ди ви зме и ко ре на ани са и до дај те је дан сит но на сец кан чен бе -

лог лу ка. Од те ме ша ви не се јед на ка ши чи ца пре ли је са два де ци ли -

тра кљу ча ле во де и оста ви да сто ји по кло пље но пет на ест ми ну та.

Пи је се ују тро на та ште и уве че по јед на шо ља.

У на род ној ме ди ци ни код гри па се ко ри сти све жи сок од пло до ва

бо ров ни це, док се код пре хла да пи је тинк ту ра од гран чи ца бо ров ни -

це. Јед ну су пе ну ка ши ку исит ње не биљ ке пре лиј те ча шом вре ле во -

де, оста ви те три де сет ми ну та да од сто ји, па про це ди те. Пиј те по две

су пе не ка ши ке че ти ри-пе т пу та днев но. За вре ме епи де ми је гри па

пре вен тив но сва ког да на по је ди те по два-три че шња бе лог лу ка.

При ро дом про тив
пре хла де и гри па

Вре мен ске при ли ке с ви ше -
днев ном ко ша вом и че стим
про ме на ма тем пе ра ту ре ва зду -
ха до при не ле су ве ли ком бро -
ју па ци је на та с хи пер тен зи јом
и акут ним симп то ми ма хро -
нич не ре спи ра тор не бо ле сти.
Ра ди се о па ци јен ти ма ко ји се
нај че шће ја вља ју ле ка ру ка да
уо би ча је на те ра пи ја не да је ре -
зул та те. Јед на дру га ка те го ри -
ја па ци је на та, ни шта ма ло број -
ни ја, обич но по ку ша ва у кућ -
ним усло ви ма да убла жи све
мо гу ће фак то ре око ли не ко ји
до при но се ин тен зив ној и упо -
р ној гла во бо љи.

Ма ло је оних са ис ку ством
гла во бо ље ко ји ни су бар јед -
ном у жи во ту по се гли за не -
ким анал ге ти ком у на ди да
ће ду го тра јан и под му као бол
пре ста ти. Раз о ча ра ње обич но
до ђе с кон ста та ци јом да ефи -
ка сност од ре ђе ног ле ка с вре -
ме ном сла би или пре ста је. И
та ко све укруг у по тра зи за
не ким но вим „ча роб ним шта -
пи ћем”. Мо жда би, ипак, ре -
ше ње за овај про блем тре ба -
ло по тра жи ти ван де ло кру га
ме ди ци не или уо би ча је не фар -
ма ко те ра пи је. Чи ни се да ису -
ви ше рет ко го во ри мо о не ким
фак то ри ма ко ји до при но се
гла во бо љи, а ко ји мо гу при -
лич но ла ко да се ко ри гу ју.

Мо жда ни сте зна ли да од -
го ва ра ју ћи унос во де мо же
спре чи ти гла во бо љу, јер не -
до вољ на хи дри ра ност ор га -

ни зма ме ња рав но те жу елек -
тро ли та и во де у ће ли ја ма. У
ве зи с тим ба лан сом за па же -
но је и те ра пиј ско деј ство маг -
не зи ју ма. Овај ми не рал омо -
гу ћу је мно го број не про це се у
ор га ни зму, а ве о ма је зна чај -
на ње го ва уло га у функ ци о -
ни са њу нер вног си сте ма и кр -
во то ка. Не до ста так маг не зи -
ју ма за па жа се код па ци је на -
та са че стим ми гре на ма, а
сва ко днев ни унос овог ми не -
ра ла сма њу је уче ста лост и ин -
тен зи тет ми гре но зних гла во -
бо ља. Па жњу сва ка ко тре ба
по све ти ти хра ни ко ју уно си -
мо, као и ал ко хо лу, ко ји ши -
ри крв не су до ве гла ве и та ко
про у зро ку је гла во бо љу. Од ре -
ђе на вр ста хра не са др жи суп -
стан це го то во иден тич не хи -
ста ми ну. У пи та њу су твр ди
си ре ви, фер мен ти са на хра на,
ме сне пре ра ђе ви не, су ше на
ри ба, пи во, ви но… Хи ста мин,
нео п хо дан за функ ци о ни са -
ње иму ни те та, има деј ство на
крв не су до ве и нер ве, па са -
мим тим и на гла во бо љу. Ни -
тра ти и ни три ти из ме сних
пре ра ђе ви на та ко ђе мо гу да
ак ти ви ра ју гла во бо љу. Из свих
ових раз ло га тре ба ло би при -
ме ни ти ели ми на ци о ну ди је -
ту и на тај на чин из бе ћи хра -
ну ко ја узро ку је гла во бо љу.

Хлад не обло ге при ме ње не
на че лу или вра ту мо гу би ти
и те ка ко ефи ка сне. Не до ста -
так сна, али и пре ко мер но
спа ва ње, мо гу да про у зро ку ју
гла во бо љу, те о то ме тре ба да
по ве де мо ра чу на. Док не ки
ми ри си мо гу да ис про во ци -
ра ју гла во бо љу, за па же но је
бла го твор но деј ство ми ри са
есен ци јал них уља мен те и ла -
ван де. Мен ти но уље се при -
ме њу је на ре ги ја ма сле по оч -
ни ца ка ко би се уми ри ла тен -
зи о на гла во бо ља, а ла ван ди -
ним уљем тре ба на ма за ти гор -
њу усну ка ко би се ин ха ли ра -
ло и та ко уми ри ла ми гре на.
Деј ство аку пунк ту ре, јо ге и
фи зич ке ак тив но сти у те ра -
пи ји и пре вен ци ји бо ла по -
зна то је од дав ни на.

Ка ко из бе ћи гла во бо љу

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Ко жу при родно шти те лој не
жле зде, али у та квим усло ви -
ма оне мо ра ју мно го ви ше да
ра де и за то је бит но да не га и
за шти та бу ду аде кват не ка ко
би ко жа оста ла здра ва и ле па.

При одр жа ва њу хи ги је не ко -
же из бе га вај те уми ва ње то плом
во дом, већ ис кљу чи во ко ри -
сти те мла ку во ду и упо тре бља -
вај те бла ге са пу не или пе не за
осе тљи ву ко жу. На кон уми ва -
ња не из о ста ван је то ник, ко ји
вра ћа ко жи pH вред ност и по -
бољ ша ва деј ство кре ме. У овом
пе ри о ду го ди не по треб но је
ко ри сти ти ну три тив ни је „ја че”
кре ме с при род ним уљи ма и
ши бу те ром, ко ји ће ко жи обез -
бе ди ти до вољ но ма сно ће, што
ће по мо ћи у об на вља њу пре -
су ше не ко же. Мо же те ко ри -
сти ти кре ме с хи ја лу ро ном,
али оне ко је су про из ве де не
на но тех но ло ги јом ка ко би ис -
ко ри шће ност хи ја лу рон ске ки -
се ли не би ла мак си мал на.

Кре ме с пан те но лом мо гу
се ко ри сти ти ка да већ до ђе
до ири та ци је, јер ће та ква кре -
ма на хра ни ти и сма њи ти пе -
ру та ње и цр ве ни ло. Ипак, не
би тре ба ло да вам пан те нол
бу де кре ма за не гу на ду ге
ста зе, већ ода бе ри те ну три -
тив ну и са др жај ну кре му пу -
ну ви та ми на, ми не ра ла, оли -
го е ле ме на та, пеп ти да, хи ја -
лу ро на и мно гих дру гих ко -
ри сних суп стан ци.

Не за бо ра ви те да је фи зич -
ка за шти та ма ра мом или ша -
лом у ве тро ви тим да ни ма нај -
бо ља пре вен ти ва.

Сва ис ку ше ња, сва ис па шта ња
и све пат ње у жи во ту мо гу се
ме ри ти сна гом и ду жи ном не -
са ни ца ко је их пра те. Јер дан
ни је њи хо во пра во под руч је.
Дан је са мо бе ла хар ти ја на ко -
јој се све бе ле жи и ис пи су је, а
ра чун се пла ћа но ћу на ве ли -
ким, мрач ним и вре лим по љи -
ма не са ни це.

Иво Ан дрић

Има те ли и ви про бле ма да
уве че за спи те? Ако се пре че -
сто де ша ва да се са ти ма пре -
вр ће те по кре ве ту, а сан вам
ни ка ко не до ла зи на очи, ако
до че ку је те зо ру уза луд но бро -
је ћи ов це, ако ба кин са вет да
пре спа ва ња по пи је те шо љу
то плог мле ка не да је ре -
зултате, он да је вр ло ве ро ват -
но да па ти те од не са ни це
(инсомни је).

Уко ли ко се ваш про блем са
спа ва њем не га тив но од ра жа ва
и на ва ше днев не ак тив но сти,
он да је крај ње вре ме да се њи -
ме озбиљ ни је по за ба ви те.
Не па ни чи те, ни сте уса мље ни:
од свих по ре ме ћа ја спа ва ња,
не са ни ца је убе дљи во нај че -
шћи и по га ђа око 30% оп ште
по пу ла ци је. Ме ђу тим, она
озбиљ на, по на вља ју ћа не са ни -
ца при сут на је код 10–15% љу -
ди на све ту, а ста ти сти ке по -
твр ђу ју да се она не што че шће
ја вља код раз ве де них осо ба, же -
на и ста ри јих љу ди.

По вре мен ском ин тер ва лу у
ко јем на сту па, не са ни ца мо же
би ти ини ци јал на (по те шко ће
при ли ком па да ња у сан), тран -
зи тор на (уче ста ло бу ђе ње то -
ком но ћи) и тер ми нал на (ве о -
ма ра но бу ђе ње, упр кос по тре -
би ор га ни зма да од спа ва још
не ко вре ме).

Кад ноћ уни шти дан

Осо бе ко је па те од не са ни це
обич но су кон стант но умо р не,
што ре ме ти њи хо ве днев не ак -
тив но сти. Не са ни ца не ути че
са мо на ни во енер ги је и рас по -
ло же ње у то ку да на, већ и на
здра вље, рад ну спо соб ност и
ква ли тет жи во та. Ин сом ни ча -
ри су не рет ко раз дра жљи ви,
има ју те шко ће у одр жа ва њу па -
жње и фо ку си ра њу на за дат ке
и пам ће ње, скло ни су гре шка -
ма и не зго да ма и па те од гла -
во бо ља и по ре ме ћа ја у га стро -
ин те сти нал ном трак ту.

Струч ња ци ме ђу нај че шће
узро ке не са ни це свр ста ва ју:

биља ко ји ни су шко дљи ви и
ко је би сте мо гли да ис про ба те,
на рав но уз кон сул та ци ју с ле -
ка ром или фар ма це у том. Као
нај де ло твор ни ји су се по ка за -
ли они на ба зи ва ле ри ја не, хме -
ља, ма тич ња ка, на не, ка ми ли -
це и ла ван де.

Ва ле ри ја на је ди је тет ски су -
пле мент с бла гим се да тив ним
ефек том. Kорен ва ле ри ја не се
по себ но пре по ру чу је за су зби -
ја ње нер вне на пе то сти, уз не -

ми ре но сти, раз дра жљи во -
сти и про тив не са ни -

це иза зва не бри -
га ма и стре сом.

Хмељ је ја ко
до бар при -
род ни се да -
тив, па се
због то га ко -
ри сти као
лек за бо ле -

сти нер вног
си сте ма, за

сми ре ње и као
при род ни лек

про тив не са ни це.
Олак ша ва нер во зу, не мир

и стрес и под сти че сан. Упра -
во због то га се у не ким зе мља -
ма јастуци и ду ше ци у бол ни -
ца ма за нер вне бо ле сти пу не
хмељом.

Ма тич њак је по знат као при -
род ни лек про тив де пре си је,
анк си о зно сти, на пе то сти и дру -
гих по ре ме ћа ја иза зва них стре -
сом, а че сто се ко ри сти у ком -
би на ци ји с дру гим ле ко ви тим
биљ ка ма ко је има ју слич но

деј ство, као што су ва ле ри ја -
на, ка ми ли ца и ла ван да.

По се ти те ле ка ра

Ако не са ни ца ре ме ти ва ше нор -
мал но функ ци о ни са ње то ком
да на, по треб но је да по се ти те
док то ра. Уко ли ко су све дру ге
оп ци је ис цр пље не, а ва ше ста -
ње се ни је по пра ви ло, ле кар ће
вам мо жда пре пи са ти та бле те
за спа ва ње.

Њих тре ба да ко ри сти те ис -
кљу чи во под ње го вим над зо ром
ка ко би се про це ни ла њи хо ва
де ло тво р ност и ка ко би се пра -
ти ли евен ту ал ни не же ље ни
ефек ти. Ге не рал но, ови ле ко ви
се пре пи су ју у нај ма њој до зи и
нај кра ћем мо гу ћем тра ја њу ко -
је је по треб но да се ре ше про -
бле ми са спа ва њем. Пре кид ле -
че ња не ким од ле ко ва из ове
гру пе мо ра би ти по сте пен, јер
би на гли пре кид мо гао узро ко -
ва ти по нов ну по ја ву симп то ма.

стре сне до га ђа је, као што су
бо лест или смрт во ље них, раз -
вод или гу би так по сла, анк си -
о зност, де пре си ју и не ка ме ди -
цин ска ста ња, као што су хро -
нич ни бол, те шко ће с ди са њем
или по тре ба за че стим мо кре -
њем, ар три тис, кан цер, ср ча на

сла бост, бо ле сти плу ћа, го ру -
ши ца и дру ге.

На виј те уну тра шњи сат

До про бле ма са спа ва њем мо -
гу до ве сти и пу то ва ња, рад
до ка сно уве че и ло ше
на ви ке спа ва ња, јер
ове ак тив но сти
уме ју да по ре ме -
те днев ни ри -
там и наш
„уну тра шњи
ча сов ник”.

Н е  с а  н и  ц а
мо же би ти и
нус по ја ва од ре -
ђе них ле ко ва,
као што су ан ти -
де пре си ви, ле ко ви
за ле че ње хи пер тен зи -
је и ср ча них обо ље ња, ле -
ко ви про тив алер ги је и кор ти -
ко сте ро и ди. Про бле ме са спа -
ва њем мо гу иза зва ти ка сни
обро ци, као и на пи ци ко ји де -
лу ју сти му ла тив но на цен трал -
ни нер вни си стем. То су пре
све га ка фа, чај, ко ка-ко ла и
дру ги на пи ци ко ји са др же ко -
фе ин, а на цр ној ли сти су и
ни ко тин и ал ко хол. Kада се
не са ни ца јед ном ја ви, по пра -
ви лу по ста је мо пре о ку пи ра ни
сном и од ла ском на спа ва ње,
што нај че шће још ви ше по гор -
ша ва про блем, те се на тај на -
чин ства ра за ча ра ни круг.

Сан је ве о ма ва жан за здра -
вље. Осо бе с не са ни цом има ју
ма ње ква ли те тан жи вот у по -
ре ђе њу с љу ди ма ко ји има ју
ре до ван сан, а ду го роч на не са -
ни ца мо же дра стич но по ве ћа -
ти ри зик од на стан ка хро нич -
них обо ље ња као што су хи -
пер тен зи ја, ср ча на обо ље ња и
ди ја бе тес.

Ле ко ви из при ро де

Мно ги љу ди ни ка да не по се те
ле ка ра због не са ни це, већ са -
ми по ку ша ва ју да је из ле че ме -
ди ка мен ти ма ко ји се ку пу ју у
апо те ци без ре цеп та. По сто ји
мно штво пре па ра та на ба зи

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КА КО СЕ ИЗ БО РИ ТИ С НЕ СА НИ ЦОМ

КАД ЧА ША МЛЕ КА И БРО ЈА ЊЕ 
ОВА ЦА НЕ ПО МА ЖУ

Хмељ
олакшава

нервозу, немир и
стрес и подстиче сан, 

па се у неким земљама
јастуци и душеци у

болницама за нервне
болести пуне том

биљком.

ШТА ЈОШ МО ЖЕ ТЕ ДА УЧИ НИ ТЕ

ОСТА ЛИ
ПОРЕМЕЋА ЈИ

СПАВА ЊА

Ин сом ни ја је нај че шћи, али

ни је је ди ни по ре ме ћај спа -

ва ња. Ево и оста лих.

Хи пер сом ни ја – по ве ћа -

ње бро ја са ти ко је осо ба

про ве де спа ва ју ћи. Ја вља

се код 5% љу ди.

Нар ко леп си ја – на па ди

из не над не по спа но сти, пра -

ће ни на глим опу шта њем

ми ши ћа и ко лап сом те ла, те

евен ту ал ном по ја вом ха лу -

ци на ци ја у тре нут ку па да ња

у сан. Ово ста ње је при сут -

но код 0,06–0,12% од ра сле

по пу ла ци је.

Про бле ми с ди са њем то -

ком спа ва ња (Sleep Apnea)

– крат ко трај ни пре ки ди про -

то ка ва зду ха кроз ди сај не

пу те ве, што ре зул ти ра сма -

ње њем ко ли чи не ва зду ха у

те лу и де ли мич ним бу ђе -

њем, на кон ко јег се ди са ње

на ста вља нор мал но. Ста ње

је че сто код го ја зних осо ба и

код љу ди ко ји хр чу.

ПО МОЋ ИЗ КУ ХИ ЊЕ

Ка да је реч о хра ни, до ка -

за но је да бла го твор но деј -

ство има ју то пло мле ко с

ме дом, ћу ре ти на, сир, ки -

ки ри ки, ба на не, ин те грал -

не жи та ри це (на ро чи то

ов се на ка ша) и ри ба.

Ме ђу до да ци ма ис хра ни

до бри бор ци про тив не са -

ни це су гво жђе, ви та мин Б

и маг не зи јум.

Да би сте би ли си гур ни да ће -

те ла ко упло ви ти у цар ство

сно ва, ево не ко ли ко ства ри

ко је мо же те да пре ду зме те:

– из бе га вај те дре -

ма ње то ком да на;

– об у ста ви те

или огра ни чи те

кон зу ми ра ње ко -

фе и на, ал ко хо ла и

ни ко ти на;

– по де си те би о -

ри там: тру ди те се да ле же те

и уста је те у при бли жно исто

вре ме;

– др жи те се уста ље ног

рас по ре да спа ва ња;

– из бе га вај те обил не обро -

ке и сти му ла тив на пи ћа пре

спа ва ња;

– при ме њуј те тех ни ке

опу шта ња, као што су

ми шић на ре лак са ци ја

или ве жбе ди са ња;

– бу ди те фи зич ки

ак тив ни бар по ла са -

та днев но;

– не упо тре бља вај те

ком пју тер или мо бил ни бар

сат-два пре спа ва ња.
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ШТА ПИ ШЕ У ГРАД СКОЈ ОД ЛУ ЦИ О ДР ЖА ЊУ ЖИ ВО ТИ ЊА

КРА ВЕ УБУДУЋЕ ДА НЕ МУ ЧУ ГЛА СНО

Пре кр шен Устав
Град ском Од лу ком о др -

жа њу до ма ћих жи во ти ња из

2015. го ди не би ло је пред -

ви ђе но да јед но до ма ћин -

ство мо же има ти нај ви ше

две мач ке или два пса. У

спо р ном чла ну ста ја ло је и

то да у слу ча ју да не ко пре -

кр ши ову од ред бу за пре ће -

на ка зна је од 10.000 до

60.000 ди на ра. Устав ни суд

Ср би је про гла сио је ову од -

лу ку град ских вла сти у Пан -

че ву не за ко ни том 2017. го -

ди не. Нај ви ша за ко но дав на

ин стан ца утвр ди ла је да

члан 4. пан че вач ке од лу ке о

др жа њу жи во ти ња из 2015.

го ди не ни је у са гла сно сти са

за ко ном Ре пу бли ке Ср би је -

Пре ма Уста ву љу би мац је

лич на сво ји на, а Устав не

по зна је ка те го ри ју огра ни ча -

ва ња лич не сво ји не.

Од лу ку о др жа њу до ма ћих жи -
во ти ња на те ри то ри ји гра да
Пан че ва ко ју су пре две го ди -
не усво ји ли од бор ни ци Скуп -
шти не гра да обо рио је Устав -
ни суд, јер је њо ме био огра -
ни чен број па са и ма ча ка ко је
су гра ђа ни мо гли да др же. Ова
но ва, до не та по след њих да на
но вем бра, ту од ред бу не ма, али
не ки дру ги ње ни ста во ви под -
јед на ко су за ни мљи ви, а не ки
и чуд ни...

Од лу ком о др жа њу до ма ћих
жи во ти ња ло кал на са мо у пра -
ва је про пи са ла но ва пра ви ла
по сту па ња с до ма ћим жи во ти -
ња ма и кућ ним љу бим ци ма,
да ла гра ђа ни ма усло ве ко је мо -
ра ју да ис пу не уко ли ко же ле
да га је жи во ти ње, али и де фи -
ни са ла ка зне ну по ли ти ку про -
тив за не ма ри ва ња или не ху ма -
ног од но са пре ма жи во ти ња ма
– ка зне се кре ћу од 10.000 до
60.000 ди на ра.

Мач ке и пси

По ред оп штих ства ри, да је
вла сник па са и ма ча ка од го -
во ран за њи хо ве жи во те, за -
шти ту здра вља и до бро бит, од -
но сно да је оба ве зан да их не -
гу је, хра ни, обез бе ди им по -
треб не са ни тар но-хи ги јен ске
усло ве, ре дов ну вак ци на ци ју
про тив бе сни ла и ле че ње... –
што, из ме ђу оста лог, зна чи да
не сме да их из ба ци на ули цу
и та ко уве ћа број на пу ште них
жи во ти ња с ко ји ма Пан че во
не зна шта ће – но ви пра вил -
ник уре ђу је на чин на ко ји пси
и мач ке мо гу да се пре во зе у
град ском са о бра ћају и пропи -
су је да вла сник то ком шет ње
љу бим ца мо ра код се бе да има
по твр де о из вр ше ном обе ле -
жа ва њу пса и о вак ци на ци ји.

По ред то га, вла сник кућ ног
љу бимца ду жан је да спре чи
ра ђа ње не же ље них кућ них љу -
би ма ца, и то оне мо гу ћа ва њем
кон так та муж ја ка и жен ке, при -
ме ном кон тра цеп ци је, ка стра -
ци је или сте ри ли за ци јом
женке. У пра вил ни ку сто ји да
ће нео д го вор ни вла сник би ти

нов ча но ка жњен уко ли ко пу -
сти ку ју у те ра њу да се сло бод -
но шврћ ка гра дом (ка зна –

60.000 ди на ра). Ка жње ни ће
би ти и љу би те љи па са и ма ча -
ка уко ли ко их др же у ста ну, а
сво јим по на ша њем њи хо ви љу -
бим ци угро жа ва ју и уз не ми ра -
ва ју оста ле ста на ре про тив но
за ко ну о ста но ва њу и одр жа -
ва њу згра да. Ка зну од 60.000
ди на ра пла ти ће вла сник пса
или мач ке у згра ди и ако је
про пу стио да оба ве сти управ -
ни ка од но сно про фе си о нал ног
управ ни ка о бро ју и вр сти па -
са и ма ча ка ко је др жи у ста ну
од но сно по слов ном про сто ру.
Удар по џе пу усле ди ће и ако
се пас или мач ка оста ве без
над зо ра на те ра си...

Пре ма но вом пра вил ни ку о
др жа њу па са и ма ча ка у за -
јед нич ким про сто ри ја ма стам -
бе не згра де (пе ри о ни ца, про -
сто ри ја за су ше ње ру бља, про -
сто ри ја за рад ор га на упра -
вља ња згра дом, про сто ри ја за
сме шта ње опре ме и слич но),
то је до зво ље но уко ли ко по -
сто ји од лу ка стам бе не за јед -
ни це. То зна чи да то ком ле де -
них да на, уко ли ко ста нар же -
ли да пре ко но ћи пу сти мач ке
и псе да пре спа ва ју у по дру -
му, мо ра пре то га да до би је
са гла сност свих ста на ра. Уко -
ли ко то не учи ни, ко му нал ни
ин спек тор мо же да му из рек -
не ман дат ну ка зну.

Бес пла тан пре воз 
за љубим це

ЈКП „Зе ле ни ло” до мар та мо ра
да од ре ди зе ле не по вр ши не на
ко је се пси мо гу пу шта ти то -
ком це лог да на, за тим зе ле не
по вр ши не за нео гра ни че но сло -
бод но кре та ње па са (парк за
псе) и зе ле не по вр ши не на ко -
ји ма је за бра ње но из во ђе ње па -
са (спо мен-гро бља и по вр ши -
не уз спо ме нич ка обе леж ја, за -
себ ни ви со ко де ко ра тив ни пар -
те ри ис пред зна чај них јав них
уста но ва и са крал них обје ка та
и сл.). По ред то га, ово пред у -
зе ће је у оба ве зи да по ста ви
уоч љи ве озна ке за то у ком пе -
ри о ду и у ко јим де ло ви ма је
за бра ње но сло бод но кре та ње
па са.

Скуп шти на Пан че ва усво ји -
ла је и од лу ку по ко јој пси и
мач ке, у прат њи вла сни ка,

могу да ко ри сте услу ге јав ног
са о бра ћа ја – мач ке мо ра ју би -
ти у тран спорт ни ка ве зу, док
се пси мо гу во зи ти у на руч ју
или на крат ком по во цу. На -
рав но, вла сник сно си пу ну од -
го вор ност и ду жан је да пре -
ду зме све нео п ход не ме ре да
спре чи да пас и мач ка ује ду
или на дру ги на чин по вре де
са пут ни ке. ЈКП АТП за де ве -
де сет да на тре ба да до не се акт
ко јим ће про пи са ти у ко јим
во зи ли ма и у ком ин тер ва лу
је мо гућ пре воз па са на по во -
цу. Ова услу га би ће бес плат -
на, бар за сад.

Сто ка и го лу бо ви

Кул ту ра др жа ња сто ке и го лу -
бо ва у на шем гра ду је ста ра ви -
ше сто ти на го ди на и мно ге по -
ро ди це сво ју ег зи стен ци ју те -
ме ље на уз го ју до ма ћих жи во -
ти ња. Вре ме на се ме ња ју, па
та ко ви ше спрат ни це ис ти ску ју
до ма ћин ства и при до шлим ста -
на ри ма сме та ка да их у ју тар -
њим са ти ма про бу ди му ка ње
жед них кра ва или ку ку ри ка ње

пев ца. Сто га је ло кал на власт
„у зо ни ши рег цен тра на се ље -
ног ме ста Пан че во” за бра ни ла
др жа ње сто ке и жи ви не. Ши -
рим цен тром гра да сма тра се
про стор ои ви чен ули ца ма: Мо -
ше Пи ја де, Све тог Са ве, Бра ће
Јо ва но вић, Ру жи ном, Осло бо -
ђе ња, Ми ло ша Тре бињ ца, Фи -
ли па Ви шњи ћа, Та ков ском, Ми -
ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа и
оба лом Та ми ша до Ули це Мо -
ше Пи ја де. Та мо где је до зво -
ље но др жа ње сто ке и жи ви не
(у Пан че ву и окол ним се ли ма)
про пи са на су ри го ро зна пра -
ви ла – у су прот ном сле де дра -
кон ске ка зне од 60.000 па на -
да ље.

Ста је, то ро ви, свињ ци и жи -
ви нар ни ци мо ра ју да се на ла зе
на про пи са ној уда ље ности од
ком ши ја – она не мо же би ти
ма ња од пет на ест ме та ра од
стам бе них обје ка та, а од три
до пет ме та ра од међ не ли ни -
је. По ред то га, мо ра ју би ти
опре мље ни свим по треб ним са -
др жа ји ма с ци љем аде кват ног
хи ги јен ског одр жа ва ња. На при -
мер, де по ни је стај ског сме ћа

мо ра ју да бу ду не про пу сне и
од бе то на, по кри ве не по крет -
ним кап ком. У прак си, пре ма
ре чи ма јед ног на шег са го вор -
ни ка из Вој ло ви це, од пам ти -
ве ка се ђу бре чу ва ло на кра ју
дво ри шта, а по том од во зи ло на
њи ву, па он не ма на ме ру са да
да ко па по кри вен ба зен – ску -
по му је.

– Ни сам ко пао ни ба зен за
уну ке, да се ле ти ку па ју, па не -
ћу ни за кра ве – ка же он.

Слич ног ста ва је и го лу бар
из Ба нат ског Но вог Се ла. Он
има зи да ни го лу бар ник, али

ни је про пи сно уда љен – пет -
на ест ме та ра од стам бе них
обје ка та у ком ши лу ку – и са -
да би, по но вом пра вил ни ку,
мо рао да га из ме сти, што он
не ће да учи ни. Ка ко је ре као,
го лу ба ри у Пан че ву ко ји има -
ју ка ве зе на та ва ни ма и кро -
во ви ма згра да има ће про бле -
ма, јер пра вил ник про пи су је
да се за др жа ње ових пти ца
на тим ме сти ма мо ра обез бе -
ди ти одо бре ње свих ста на ра.
Увек ће се, ка же, на ћи не ко
ко ће се по бу ни ти и шта ће
он да го лу бар с го лу бо ви ма?
Да их пу сти!?

Мно ги на ши су гра ђа ни не -
ће мо ћи да се при ла го де од -
ред ба ма Од лу ке – да ли због
фи нан си ја или због то га што
им је плац ма ли – иа ко им је
Град дао де вет ме се ци да то
учи не. Оста је пи та ње ка ко ће
се овај про блем ре ши ти. У не -
ким зе мља ма вла сни ци жи во -
ти ња у та квим си ту а ци ја ма
пла ћа ју ве ћи по рез. Да ли ће
ова ме ра би ти уве де на код нас,
ви де ће мо...

Зо ран Ста ни жан

За бра ње но је и ка жњи во:
– зло ста вља ње и на пу -

шта ње до ма ћих жи во ти ња,

хва та ње до ма ћих жи во ти ња,

осим од стра не овла шће ног

пред у зе ћа;

– уво ђе ње до ма ћих жи во -

ти ња на деч ја игра ли шта

или на дру га јав на ме ста ко -

ја су ис та кла знак за бра не

уво ђе ња жи во ти ња;

– ши ша ње и чет ка ње па са

на јав ним по вр ши на ма;

– по је ње до ма ћих жи во ти -

ња на јав ним че сма ма и бу -

на ри ма на ме ње ним за

во до снаб де ва ње гра ђа на;

– ху шка ње јед ног пса на

дру гог или на чо ве ка, као и

ор га ни зо ва ње бор би па са;

– др жа ње го лу бо ва на те -

ра са ма, бал ко ни ма, ло ђа ма

и за јед нич ким те ра са ма

стам бе них згра да...

Ов де су жи во ти ње до бр о до шле

Ин спек ци ја у ак ци ји
Над зор над при ме ном од ре -

да ба ове од лу ке вр ши над -

ле жни се кре та ри јат –

ор га ни за ци о на је ди ни ца

Град ске упра ве за ду же на за

ин спек циј ске по сло ве и Ко -

му нал на ми ли ци ја у скла ду

са за ко ном и дру гим ак ти ма

Гра да Пан че ва.

Ко му нал на ми ли ци ја мо -

же да  из рек не пре кр шај ни

на лог или да под не се зах тев

за во ђе ње пре кр шај ног по -

ступ ка, на при мер, због ре -

ме ће ња јав ног ми ра услед

ла ја ња пса или пре те ра ног

му ка ња жед них кра ва.

За раз ли ку од ове слу -

жбе, ко му нал ни ин спек тор

има пра во и ду жност да вла -

сни ку од но сну др жа о цу, ко -

ји др жи до ма ће жи во ти ње у

де ло ви ма на се ље ног ме ста

Пан че во где то ни је до зво -

ље но за бра ни др жа ње до -

ма ћих жи во ти ња. По ред

то га, он је овла шћен да вла -

сни ку од но сну др жа о цу ко ји

се не при др жа ва усло ва

про пи са них овом од лу ком

ре ше њем на ло жи ус по ста -

вља ње хи ги јен ских и дру гих

усло ва про пи са них за њи хо -

во др жа ње, за бра ни др жа -

ња жи во ти ња, или на ло жи

укла ња ње жи во ти ња, као и

да од ре ди рок за ње го во из -

вр ше ње.

Власник ће бити
новчано кажњен
уколико пусти кују 
у терању да се
слободно шврћка
градом.

Пре ма но вом пра вил ни ку,

др жа ње сто ке и жи ви не у

про из вод не и еко ном ске

свр хе на под руч ју на се ље ног

ме ста Пан че ва до зво ље но је:

– у Гор њем гра ду на про -

сто ру ои ви че ном ули ца ма:

Све то за ра Ше ми ћа (стра на с

пар ним бро је ви ма), Кни ћа -

ни но вом (стра на с не пар ним

бро је ви ма од Ули це Јо ви це

Бе зу ље ви ћа до кра ја), Јо ви -

це Бе зу ље ви ћа (стра на с не -

пар ним бро је ви ма, од

Кни ћа ни но ве до Иве Кур јач -

ког), де лом Ули це Иве Кур -

јач ког (стра на с пар ним

бро је ви ма од Јо ви це Бе зу -

ље ви ћа до Све тог Са ве),

Ули цом Све тог Са ве (стра на

с пар ним бро је ви ма од Иве

Кур јач ког до Мо ше Пи ја де),

Ули цом Мо ше Пи ја де (стра -

на с не пар ним бро је ви ма до

Ули це Ди ми три ја Ту цо ви ћа)

и Ули цом Ди ми три ја Ту цо -

ви ћа (стра на с пар ним бро -

је ви ма, од Мо ше Пи ја де до

Све то за ра Ше ми ћа);

– У Вој ло ви ци на про сто -

ру ои ви че ном ули ца ма:

Спољ но стар че вач ком (стра -

на с не пар ним бро је ви ма од

Ули це 7. ју ла до Пољ ске),

Пољ ском, Ули цом брат ства –

–је дин ства до гро бља,

Гробљан ском (од Брат ства –

је дин ства до Гро бљан ске,

пар на и не пар на стра на)

Ули цом брат ства –је дин ства

и Ули цом 7. ју ла (стра на с

пар ним бро је ви ма). На тр гу

у овом на се љу на на ко ме се

на ла зе спо мен-дом , здрав -

стве на ста ни ца, шко ла и

ком плекс цр ка ва ни је до -

зво ље но др жа ње сто ке и

жи ви не.
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8 ГРАДСКА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

На сре ћу „очај них до ма ћи ца”, али и
свих дру гих на ших су гра ђан ки и су -
гра ђа на ко ји не ма ју вре ме на за ку ва -
ње или том по слу јед но став но ни су
вич ни, све је ви ше су пер мар ке та и
про дав ни ца у гра ду у ко ји ма мо же те
ку пи ти го то ву хра ну.

Без об зи ра на уште ду у вре ме ну ко -
ју вам та кви обро ци до но се, ова кав
вид снаб де ва ња мо же има ти и чи тав
низ ма на: од це не, пре ко чи ње ни це
да не зна те ка кви су се све са стој ци
на шли у ва шем руч ку, до ри зи ка да
хра на ко ја вам је про да та мо жда ни је
при пре мље на по свим хи ги јен ским и
оста лим стан дар ди ма про пи са ним За -
ко ном о без бед но сти хра не и Пра вил -
ни ком о усло ви ма хи ги је не хра не.

Од ред бе ових два ју ака та су вр ло де -
таљ не и стро ге, а да ли се у по је ди -
ним објек ти ма по шту ју, мо же те по -
не кад уста но ви ти на пр ви по глед –
до вољ но је да вам про да вац у ме са ри
за гра би ша ку чва ра ка или на се че и
спа ку је не ко ли ко сто ти на гра ма пр -
шу та го лим ру ка ма, ко је при том чак
ни је ни опрао, па да вам бу де ја сно
ко ли ко је са ти.

Но то ни је је ди ни пре кр шај на ко ји
мо же те че сто на и ћи у објек ти ма у ко -
ји ма се про да је хра на.

Стро га пра ви ла

По пра вил ни ку о усло ви ма хи ги је не
хра не, та кви објек ти мо ра ју, из ме ђу
оста лог, да бу ду чи сти и одр жа ва ни у
до бром ста њу (ло гич но!) и да омо гу -
ћу ју до бру хи ги јен ску прак су при ру -
ко ва њу хра ном, укљу чу ју ћи за шти ту
од кон та ми на ци је, а на ро чи то кон -
тро лу ште то чи на.

За кон на ла же и да ови објек ти мо -
ра ју да има ју од го ва ра ју ћу опре му за
пра ње ру ку ко ја мо ра да бу де сме -
ште на на по де сно ме сто и, пре ма по -
тре би, одво је на од про сто ри ја и опре -
ме за пра ње хра не, са обез бе ђе ном
то плом и хлад ном те ку ћом во дом и
сред стви ма за пра ње и хи ги јен ско су -
ше ње ру ку, за тим вен ти ла ци о ни си -
стем кон стру и сан та ко да фил те ри и
дру ги де ло ви ко ји се чи сте или за ме -
њу ју бу ду ла ко до ступ ни, а ко ји обез -
бе ђу је при род ну или ве штач ку вен -
ти ла ци ју, ко ја је од го ва ра ју ћа и до -
вољ на, и оне мо гу ћа ва ве штач ки про -
ток ва зду ха из не чи стог у чи сти про -
стор, као и од го ва ра ју ће при род но од -
но сно ве штач ко осве тље ње, од го ва ра -
ју ћи број то а ле та и, пре ма по тре би,
од го ва ра ју ћи про стор и опре му за пре -
свла че ње за по сле них ли ца.

Лич на хи ги је на

У по ме ну том пра вил ни ку на во ди се
да у по гле ду лич не хи ги је не у про -
сто ру у ко ме се ру ку је хра ном мо ра

да бу де обез бе ђе но да за по сле на ли ца
одр жа ва ју ви сок сте пен лич не хи ги -
је не и да но се од го ва ра ју ћу и чи сту
рад ну оде ћу, а пре ма по тре би и за -
штит ну оде ћу.

У та кве про сто ре тре ба да бу де оне -
мо гу ћен улаз и при ступ ли цу ко је бо -
лу је од бо ле сти ко ја мо же да се пре -
не се хра ном или је кли цо но ша та кве
бо ле сти, као и ли цу ко је има ин фи -
ци ра не ра не, ко жне ин фек ци је и озле -
де или ди ја ре ју, ако по сто ји ве ро ват -
но ћа од ди рект не или ин ди рект не
кон та ми на ци је.

Па ко ва ње хра не

Ка да сле де ћи пут бу де те ку по ва ли
хра ну, обра ти те па жњу и на то у шта
ће вам је спа ко ва ти. Пра ви ла су и у
том по гле ду ја сна.

Ма те ри јал ко ји се упо тре бља ва за
омо та ва ње и па ко ва ње хра не не сме
да бу де из вор кон та ми на ци је и мо ра
да се скла ди шти на ме сти ма на ко ји -
ма ни је из ло жен ри зи ку од кон та ми -
на ци је. Омо та ва њем и па ко ва њем хра -
не мо ра се оне мо гу ћи ти кон та ми на -
ци ја про из во да, а пре ма по тре би мо -
ра да се обез бе ди це ло ви тост и чи сто -
ћа омо та хра не, на ро чи то у слу ча ју
ли мен ки и ста клен ки.

По крет ни и при вре ме ни објек ти

Уко ли ко сте ре ши ли да по је де те не -
што ус пут и за пу ти ли сте се ка ки о -
ску да би сте ку пи ли, на при мер, пље -
ска ви цу, про ве ри те нај пре да ли су
на ме сту где су вам при пре ми ли хра -

ну ис по што ва не све ме ре про пи са не
за по крет не и при вре ме не објек те у
ко ји ма се при пре ма хра на.

На и ме, та кви про сто ри или ау то -
ма ти за про да ју хра не мо ра ју, ко ли ко
је то из во дљи во, да бу ду сме ште ни,
кон стру и са ни, из гра ђе ни и хи ги јен -
ски и тех нич ки одр жа ва ни на на чин
ко јим се спре ча ва ри зик од кон та ми -
на ци је, на ро чи то оне ко ја по ти че од
жи во ти ња и ште то чи на.

У та квим објек ти ма та ко ђе мо ра
би ти обез бе ђен и на рас по ла га њу од -
го ва ра ју ћи про стор и опре ма за одр -
жа ва ње лич не хи ги је не, а мо ра се ис -
по што ва ти и чи тав сет дру гих ме ра и
од ред би. Из ме ђу оста лог, по вр ши не
ко је до ла зе у кон такт с хра ном мо ра -
ју би ти глат ке, пе ри ве и из ра ђе не од
не ток сич ног ма те ри ја ла от пор ног на
ко ро зи ју, ко ји се ла ко чи сти и, пре ма
по тре би, дез ин фи ку је, а хра на мо ра
да бу де сме ште на та ко да се из бег не
ри зик од кон та ми на ци је, ко ли ко је то
из во дљи во.

Ту је и HACCP

По ред већ на ве де них за кон ских од -
ред би, сви ко ји про из во де, ди стри бу -
и ра ју, пре ра ђу ју, по слу жу ју, тран спор -
ту ју, па ку ју и про из во де ам ба ла жу за
хра ну у оба ве зи су да при ме њу ју
HACCP. Реч је о си сте му по сту па ка
за кон тро лу про це са и осе тљи вих та -
ча ка у лан цу про из вод ње хра не, с крај -
њим ци љем да по тро шач кон зу ми ра
хра ну у ста њу и на на чин ко ји ће би -
ти без бе дан по ње го во здра вље.

Чу ва ње жи вот не сре ди не, одр жа ва -
ње кон ди ци је, уште да нов ца за ау то -
бус или пар кинг – не ки су од раз ло га
за што је би цикл за мно ге нај бо ље пре -
во зно сред ство.

Упр кос то ме кра ђе дво точ ка ша су
че сте, а ме ђу гра ђа ни ма с ко ји ма смо
ове не де ље раз го ва ра ли са мо две су -
гра ђан ке ни су има ле то ис ку ство.

НИ КО ЛА РА ДО ЊИН, 
ад ми ни стра тив ни рад ник:

– Јед ном при ли ком је мом оцу не -
стао би цикл, али смо га на шли, и то
код јед ног чо ве ка у До ло ву – кра ђа
ни је би ла до бро ис пла ни ра на. Оби -
чан ка та нац као за шти та ни је до во -
љан. Али ја, иа ко све то имам, не
обез бе ђу јем се од ло по ва. При лич но
сам опу штен.

ЈА ГО ДА БА БИН, рад ни ца:

– Има ла сам то ис ку ство. СУП је
узео по дат ке, али ни ка да ни су на шли
би цикл. Ка ко год да се за шти ти те,
ваш дво точ каш мо же да не ста не. Је -
дан ком ши ја је ве зао свој би цикл за
то чак, али ка да се вра тио, остао је са -
мо то чак.

РА ДЕ ЦВЈЕ ТИ ЋА НИН, 
ар хи тек та:

– Ме ни су укра ли укуп но пет би ци -
ка ла. Увек сам их за кљу ча вао. Нај го -
ре је што су ми два ко ма да укра ли из
дво ри шта. Ни је дан ни је про на ђен.
Аде кват на за шти та мо жда мо же да
бу де ала рм, али он ко шта ко ли ко и
би цикл. Ово ви ше ни је ци ви ли зо ва на
зе мља.

ФИ ЛИП МИ ТИЋ, уче ник:
– Би цикл ми је био укра ден кад

сам био ма ли и ни су ми га на шли ни -
ка да. То се де си ло у згра ди, иа ко је
био за ве зан. Ве ро ват но је ло пов ушао
кри шом, не ве ру јем да су ком ши је.

ДУ БРАВ КА АР СИЋ, до ма ћи ца:
– Има мо сре ће, ни је дан би цикл нам

још ни су од не ли. Сви их ко ри сти мо,
и де ца и ми. Чу ва мо их у га ра жи, а
при ли ком ко ри шће ња по гра ду ве зу -
је мо их лан цем.

МИ НА ПО ПО ВИЋ, уче ни ца:
– Ни кад ми ни су укра ли би цикл.

Увек па зим где га оста вљам. Ва жно је
да то бу ду ме ста на ко ји ма цир ку ли ше
ве ћи број љу ди. Што се за шти те ти че,
слу жим се гу мом. Ј. Катана

Ф. МИТИЋР. ЦВЈЕТИЋАНИН Д. АРСИЋ М. ПОПОВИЋ

ДА ЛИ СУ ВАМ НЕ КАД УКРА ЛИ БИ ЦИКЛ?

Не по ма же ни ве зи ва ње сај лом

Ј. БАБИНН. РАДОЊИН

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 6. де цем бра,
без стру је ће оста ти де ло ви Пан че ва,
Омо љи це и Ба нат ског Но вог Се ла.

У Пан че ву ће нај пре без снаб де ва -
ња елек трич ном енер ги јом, од 8.30
до 13 са ти, оста ти део Kајмакчаланске
ули це од бро ја 9 до кра ја ка пру зи. Од
12 до 12.15 стру је не ће има ти де ло ви
Kнићанинове ули це од С. Бок ша на до
Ј. Бе зу ље ви ћа и од С. Са ве до Син ђе -
ли ће ве, за тим Ули ца Све тог Са ве од
С. Ше ми ћа до Т. Ра ји ћа, Та на ска Ра -
ји ћа од Ј. Бе зу ље ви ћа до Син ђе ли ће -
ве, Син ђе ли ће ва од Т. Ра ји ћа до С.
Ше ми ћа, Све то за ра Ше ми ћа од С. Са -
ве до Син ђе ли ће ве; од 12.45 до 13 са -
ти Ули ца Мо ше Пи ја де од бро ја 113
до 117, Kикиндска 1 и 3, Вој во ђан ски
бу ле вар 18, 20 и 22; од 14.30 до 14.45
Kарађорђева 2 (а, б, ц, д, е), Све тог
Са ве од Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка
до но ве По ште, Вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка од бро ја 21 до 27.

У Омо љи ци ће истог да на, од 9.30
до 11.30, без стру је би ти део Ули це
Ву ка Kараџића од Б. Ну ши ћа до М.
Гор ког и Мак си ма Гор ког од В.
Kараџића до Kапетана Јеф те Ба ра ји -
ћа, а од 10 до 14.30 део се ла од скре -
та ња за Ива но во ка Ба нат ском
Брестов цу.

У Ба нат ском Но вом Се лу без стру -
је ће у пе так од 9.15 до 14.15 би ти

Омла дин ска ули ца, бро је ви од 4 до
14 и од 7 до 25, и Цре пај ски пут број
13 и од 38 до 42.

У су бо ту, 7. де цем бра, од 9.30 до
11.30 у Пан че ву стру је не ће има ти
део Ули це бра ће Јо ва но вић, и то не -
пар на стра на, од бро ја 103 до 109.

У по не де љак, 9. де цем бра, без стру -
је ће, на по пет на ест ми ну та, оста ти
не ко ли ко де ло ва Пан че ва, и то: од 8
до 8.15 Ули ца Све тог Са ве од 10 до
20, Бра ће Јо ва но вић од 68 до 72,
Kочина 1–5 и Змај Јо ви на 23–37; од
8.45 до 9 са ти Не ма њи на од Све тог
Са ве до Зе ле не пи ја це, Осло бо ђе ња
од Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка до Ла -
ва Тол сто ја, Зе ле на пи ја ца и део пла -
тоа иза Зе ле не пи ја це; од 10.45 до 11
са ти Kеј Ра до ја Да ки ћа 5–15, спла во -
ви на Та ми шу, Цр ве ни ма га цин, Ве -
слач ки клуб, Лу гар ни ца, Др Жар ка
Фо га ра ша 2–14 и Ма ла ули ца; од
11.45 до 12 са ти Kеј Ра до ја Да ки ћа 3,
3-а и 5-а; од 12.30 до 12.45: Жар ка
Зре ња ни на – не пар на стра на од В.
Же сти ћа до бро ја 97 и пар на стра на
од бро ја 70 до 92, це ла Ну ши ће ва
ули ца и Kраљевића Мар ка од М. Гор -
ког до ри та.

У пе так, 13. де цем бра, од 9.30 до
10 са ти, стру је не ће има ти део Омо -
љи це, и то ули це: Ца ра Ду ша на од
Ули це Де сан ке Мак си мо вић до Авал -
ске и Де сан ке Мак си мо вић од Ули це
вој во де Жи во ји на Ми ши ћа до Ули це
ца ра Ду ша на.

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

Без стру је де ло ви Пан че ва,
Омољице и Ба нат ског Но вог Се ла

РЕЧ-ДВЕ О БЕЗ БЕД НО СТИ ХРА НЕ

ГО ЛО РУ КИ НА ЧВАР КЕ И ПР ШУТ!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Није свеједно како вам служе храну

На шој ре дак ци ји су се у ви ше на вра -
та ја вља ли чи та о ци с пи та њем да ли
мо гу да се осло бо де пла ћа ња так се на
РТС, а као раз лог су углав ном на во -
ди ли то што не гле да ју те ле ви зи ју или
уоп ште не ма ју те ле ви зор у ку ћи. Про -
ве ри ли смо шта ка же За кон о јав ним
ме диј ским сер ви си ма на ту те му.

Пре ма за ко ну, пла ћа ња так се мо -
же да бу де осло бо ђе на осо ба – фи -
зич ко ли це ко је жи ви у јед но чла ном
до ма ћин ству или је хра ни лац по ро -
ди це у ви шеч ла ном до ма ћин ству,
уко ли ко је то: осо ба са ин ва ли ди те -
том са 100 од сто те ле сног оште ће ња;
осо ба са ин ва ли ди те том с ма ње од
100 од сто те ле сног оште ће ња ко јој је
при зна то пра во на до да так за ту ђу
не гу и по моћ; ли це ко је је трај но из -
гу би ло слух или сле по ли це; ко ри -
сник пра ва на нов ча ну, со ци јал ну по -
моћ; пен зи о нер с ми ни мал ном пен -
зи јом; фи зич ко ли це – ко ри сник ви -
ше ме ри ла елек трич не енер ги је, за
ме ри ло елек трич не енер ги је у стам -
бе ној је ди ни ци од но сно по слов ном
про сто ру ко ји се не ко ри сти.

Пра во на осло ба ђа ње од оба ве зе пла -
ћа ња так се има ју и уста но ве из обла -
сти со ци јал не за шти те, као и ди пло -
мат ско-кон зу лар на пред став ни штва.

Зах тев се под но си РТС-у, а обра -
зац се мо же пре у зе ти са ин тер не та.
По треб но је до ста ви ти и ко пи је ре -
ше ња од но сно до ка за над ле жних ор -
га на ко ји ма се по ка зу је да осо ба при -
па да јед ној од ка те го ри ја ко је се осло -
ба ђа ју пла ћа ња так се. Зах тев мо же
да се под не се елек трон ским пу тем
на мејл taksajms@rts.rs или лич но –
за мер на ме ста на те ри то ри ји Вој во -
ди не: на шал те ри ма Ра дио-те ле ви зи -
је Вој во ди не, Слу жба РТВ так се, Иг -
ња та Па вла са бр. 3, 21000 Но ви Сад.
На на ве де ну адре су зах тев се мо же
до ста ви ти и по штом. Кон такт-те ле -
фо ни РТВ-а за ин фор ма ци је су:
021/210-1737 и 021/210-1681. За мер -
на ме ста на те ри то ри ји ван Вој во ди -
не зах тев се (по ред већ по ме ну тог
меј ла) мо же до ста ви ти лич но на шал -
те ри ма РТС-а на Ко шут ња ку, или по -
штом на адре су: РТС, Кне за Ви ше -
сла ва 88, Бе о град.

Ко мо же да се осло бо ди
пла ћа ња так се за РТС?
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Жи вот То -
ма Монт го -
ме ри ја је
н а  и з  г л е д
са вр шен јер
он по ти че
из бо га те
по ро ди це.
Ма да ни је
си гу ран да
же ли де те у
овом окрут -
ном све ту,
јер је ње го -
во де тињ ство би ло без љу ба ви, Том
је још као ти неј џер обе ћао се би да
ће про на ћи срод ну ду шу, не ко га
ко ће га без у слов но во ле ти. Ана
Кол се још као ти неј џер ка за ре кла
да ће има ти ве ли ку и буч ну по ро -
ди цу ка кву је од у век же ле ла. Де -
тињ ство је про ве ла у до му и то је
би ла је ди на ми сао ко ја јој је по мо -
гла да пре гу ра те шке да не...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ји пре део у при ро ди нај ви ше
воли те да по се ћу је те. Књи ге из
„Вул ка на” до би ће ау то ри сле де ћих
по ру ка:

„Нај ви ше во лим ука ке не пре де -
ле у пар ко ви ма где вла сни ци па са
за со бом оста вља ју тра го ве жи во -
ти ња у се би... Дар ви не, био си скроз
у пра ву!” 063/7649...

„Во лим да јој до ђем са осме хом
кроз шљи ви ке и ли ва де...” 064/3634...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта је за вас нај бо -
ља ин ве сти ци ја:

„По ме ни, је ди на до бра ин ве сти -
ци ја је кад ин ве сти рам у свој сто -
мак.” 064/2114...

„Нај бо ља ин ве сти ци ја за ме не су
до бре чи зме и шу ба ра. Јер џа ба ми
све кад се раз бо лим, те дај за ле ко -
ве, те дај за док то ре, тр те мр те,
никад кра ја.” 064/3928... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 11. де цем 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 га би сте же ле ли да за -
бо ра ви те?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

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.

Те ло не по -
зна те же не
про на ђе но је
у шу ми. Ве -
ли ки, нео би -
чан ожи љак
на ли цу тре -
ба ло би да
о л а к  ш а
иден ти фи ка -
ци ју, али ни -
ко ни је при -
ја вио њен не -
ста нак. На -
кон че ти ри да на ше фи ца Спе ци -
јал не ис тра жне слу жбе Лу из Рик
од лу чу је се за ри зи чан по тез: об ја -
вљу је фо то гра фи ју жр тве у ме ди -
ји ма у на ди да ће про на ћи не ког
ко ју је по зна вао.

„За бо ра вље не
де вој чи це” 

Са ре Бле дел

„Тео” Амандe
Пра ус

Два чи та о ца ко ји до 11. де цем 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: „Ка ква је ва ша љу бав на
при ча?”, 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

Од ла зак код фри зе ра је ри ту ал. Не ко
иде са мо да се ши ша, не ко због нео -
бич них фри зу ра, не ки му шкар ци свој
образ да ју и на бри ја ње, а сви ма при -
ја и ћа ска ње ко је све то пра ти... Фри -
зе ри су нам и при ја те љи, са вет ни ци,
а по не кад и пси хо ло зи...

Деч ји за гр љај

Ма ри на Шљи вар (31) при ме ти ла је
још у два на е стој го ди ни да има та ле -
нат за об ли ко ва ње фри зу ра. Ни је се,
ме ђу тим, шко ло ва ла за то – за вр ши -
ла је Хе миј ску шко лу, али је по сти -
ца њу ди пло ме ипак од лу чи ла да се
по све ти фри зер ском за на ту.

– Сва ки дан у жи во ту фри зе ра је
дру га чи ји, за пет на ест го ди на ак тив -
ног ра да упо зна ла сам без број раз ли -
чи тих осо ба. Ин спи ра ци ју у по слу на -
ла зим у уну тра шњој ле по ти же не, при -
ла го ђа ва ју ћи јој ле по ту ко се – об ја -
шња ва Ма ри на.

Де вој ке да нас тра же мо дер не фри -
зу ре, као што су та ла си, и ко су ко ја је
осен че на.

– Ка да опи пам об лик гла ве и ква -
ли тет ко се, на пра вим план ра да и ча -
ро ли ја по чи ње – ка же.

Нај те же је ис пра вља ти ту ђе гре шке,
ко је нај че шће на ста ју ка да де вој ке са -
ме екс пе ри мен ти шу код ку ће.

– Услед ве ли ких оште ће ња ко са им
по ста не су ва, тан ка и про ре ђе на, а оне
тра же бо ју и фри зу ру са сли ке ко ју
до не су, што је у та квим усло ви ма не -
мо гу ће ура ди ти – при ча Ма ри на.

Она во ли да пра ви ду жи боб офар -
бан екс трем ним бо ја ма, об ли ко ван
нео ба ве зно, што на осо би ко ја то уме
да по не се да је из у зе тан ефе кат.

– Ка да на кра ју ви диш сјај у очи ма
за до вољ ног кли јен та, знаш да се твој
труд ис пла тио – ка же она.

Иде је на ла зи на „Ин ста гра му” и „Ју -
тју бу”. Че сто пра ви и фри зу ре за вен -
ча ња.

– Сва ка мла да ми је јед на ко ва жна.
Нај ви ше се тра же ни ске, опу ште не
пун ђе и пле те ни це раз ли чи тих об ли -
ка. Ни ка да до са да ни сам ра ди ла с
мла дом ко ја је нер во зна. Увек ура ди -
мо проб ну фри зу ру, ка да им ја пред -
ло жим још не ке ства ри, ко је оне ра до
при хва та ју – ка же са осме хом Ма рина.

Нај ви ше ужи ва у ши ша њу де це. У
по чет ку су упла ше на, али ка да их
заба ви игром, сле де ћи пут јој тр че у
за гр љај.

Пси хо ло зи и са вет ни ци

Вла ди мир Ман дић (44) фри зер је ско -
ро три де сет го ди на. Упо ре до с овим
озбиљ ним по слом ба ви се и му зи ком,
па је јед но вре ме ми слио да ће ње го -
ва ка ри је ра оти ћи у том прав цу. Али
пре ваг нуо је за нат, ма да ни је од у стао
ни од сви ра ња.

– И ши ша ње је умет ност, као и му -
зи ка. Као фри зер имам за да так да
укро тим ко су и на те рам је да се по -
на ша она ко ка ко же лим. У му зи ци се
тру дим да ис ка жем се бе на нај бо љи
мо гу ћи на чин. Обе про фе си је су ди -
на мич не. Сре ћеш се и ко му ни ци раш
с мно го љу ди, ства ра ју се ве ли ка при -
ја тељ ства. То је нај леп ша стра на све -
га – об ја шња ва Вла ди мир.

У ње го вом са ло ну се о све му при -
ча. Му ште ри је че сто отво ре ду шу, али
„оно што се из го во ри у са ло ну, оста је
у са ло ну”.

– Фри зе ри не ши ре тра че ве. Љу ди
се отво ре, а ми им до ђе мо као пси хо -
ло зи. Не ка да за јед но ре ша ва мо љу -
бав не про бле ме, не кад при ча мо и о
спор ту, ма, о све му и сва че му... – при -

ча Вла ди мир.
Че сте му ште ри је су и де ца.
– Не ка де ца су мир на, чак и код

пр вог ши ша ња, а не ка уме ју да бу -
ду не мир на и до че твр те-пе те го -
ди не. Фри зер мо ра да се раз у ме и
у Сун ђер Бо ба и у Фро зен јер, док
се ши ша ју, гле да ју цр та ће. Под -
ми ћу је мо их бом бо на ма, чо ко ла -
ди ца ма, на рав но све то иде и уз
по моћ ро ди те ља – ка же он.

Зах тев не му ште ри је су све оне
ко ји ма је лош дан. Кад су до бро
рас по ло же ни, све је јед но став но.

Ста ра шко ла

Са ша Ба ра баш (55) син је чу ве ног
фри зе ра Ан то на, код ко јег су за -
нат учи ли мно ги пан че вач ки мај -
сто ри. Ан тон је, ме ђу тим, свог си -
на од вра ћао од овог по сла, јер је
же лео да за вр ши фа кул тет. Са ша
је ра дио као про гра мер до сво је
три де се те го ди не, а он да се ипак
упу стио у фри зер ску аван ту ру.

– Не ма ве ли ке раз ли ке у при -
сту пу по слу. Ов де до би је те ко су од

ко је тре ба да на пра ви те фри зу ру, док
је код NC ма ши на у пи та њу об ра да
не ког про из во да. И јед но и дру го зах -
те ва по сте пен рад. Раз ли ка је у то ме
што си у са ло ну стал но окру жен љу -
ди ма, што ме ни ви ше при ја – об ја -
шња ва Са ша.

У ње гов са лон до ла зи и до ста љу ди
на бри ја ње, не са мо ста ри ји ко ји то
чи не де це ни ја ма, већ и мла ди.

– За бри ја ње је по треб но при пре -
ми ти ко жу ли ца, по го то во ка да је
хлад но. То се ра ди то плом во дом, да
се отво ре по ре. На но си мо пе ну од са -
пу на и увек но вим жи ле том бри је мо
низ дла ку. Ако му ште ри ја то зах те ва,
ра ди мо и из бри ја ва ње. По сле бри ја -
ња ли це се уми ва хлад ном во дом, ка -
ко би се по ре за тво ри ле. На ли це се
на но се или пре па ра ти за за шти ту ко -
же, или ал ко хол, ко шта во ли – при ча
нам Са ша.

Ње го ви уче ни ци ве жба ју бри ја ње и
на ба ло ни ма, ка ко би сте кли си гур ну
ру ку. Он је ве жбао на се би, а ка сни је
на сво јим дру га ри ма.

– Бри ја ње је на не ки на чин опа -
сно, кад бри је те не ког, то је као да на
ње му из во ди те ма лу хи рур шку ин -
тер вен ци ју. Мо же до ћи до по се ко ти -
на и мо ра се во ди ти ра чу на о мла де -
жи ма, из ра же ној ја бу чи ци и слич ном
– ка же он. 

Да нас су опет мо дер не бра де где
не ма пу но бри ја ња, већ под бри ја ва -
ња. Сре ђу ју се де ло ви око обра за и
вра та.

– Ве ли ка је ствар да чо век до зво ли
да му ра диш око гла ве – за кљу чу је
он.

Нај ста ри ја бер бер ни ца

Ру жа Ди ми три јев (68) сво је вре ме но
је би ла је дан од укуп но че ти ри фри -
зе ра код ко јих су
се ши ша ли сви
Пан чев ци. Већ
три де сет се дам го -
ди на ра ди у истом
са ло ну ко ји је био
са лон и у пе ри о ду
по сле ра та.

– Од 1982. се
ни шта ни је про -
ме ни ло осим фри -
зу ра. Не ка да се
ша лим с по ро ди -
цом и ка жем да
тре ба да до би јем
Но бе ло ву на гра ду
јер ра дим по цео
дан ско ро че тр де -
сет го ди на, одр -
жа вам до ма ћин -
ство и ши шам чак
и омла ди ну и
правим мо дер не
фризу ре – ка же Ру жа са осме хом на
лицу.

Не ке љу де ши ша већ три де сет го -
ди на. До ла зе и они ко ји су би ли де ца,
па са да до во де и сво ју де цу.

– Те шко је
за др жа ти му -
ште ри је. Ла ко је
да узмеш но вац,
али ако га не
оши шаш ка ко
же ли, не ће ви ше
да ти до ђе. Мо -
ра ла сам да знам
ка ко се ши ша ју
гол ма ни, фуд ба -
ле ри, бок се ри...,
јер су и оста ли
хте ли та кве фри -
зу ре. У по след -
ње вре ме је по -
пу лар на фри зу -
ра „ша лу на
стра ну”. То је
оно ка да се гла -
ва об ри је са
стра не, а го ре
оста ви ко са ко ја

се че шља на стра ну – при ча Ру жа.
Она, као и сви ста ри ји мај сто ри,

углав ном ши ша ма ка за ма. Али мно -
ги до ла зе и са мо на бри ја ње: му ште -
ри је ка жу да има ла ку ру ку, а по не ко

и за спи за вре ме бри ја ња, то ли ко се
опу сти и ве ру је јој.

– Ка да сед ну, ни за шта не тре ба да
бри ну. Знам сва ки мла деж ко ји има -
ју, а та ква сам би ла и ка да сам учи ла
за нат. Фри зер мо ра да има тај ис тан -
чан осе ћај – об ја шња ва Ру жа.

Стал но уса вр ша ва ње

Бо јан Ај ди но вић (26) ушао је у свет
фри зу ра још као осно вац у са ло ну
сво је уј не.

– По ма гао сам пре ко лет њег рас пу -
ста, а он да сам упи сао и Сред њу шко -
лу за не гу и ле по ту. Али мно го сам
на у чио и у уј ни ном са ло ну, за и ста су
зна ли да пре не су сво је зна ње – при ча
Бо јан.

На фри зер ским так ми че њи ма упо -
зна вао је ко ле ге и за хва љу ју ћи тим
кон так ти ма до би јао по сло ве у пре -
сто нич ким и пан че вач ким са ло ни ма,
где је сти цао но ва зна ња.

– Та ко сам се на шао и у јед ном чу -
ве ном са ло ну у Бе о гра ду где се не гу је
бри тан ска шко ла ши ша ња. То је убод -
но ши ша ње, ко је је за ме ни ло рав не
ре зо ве, ко са се дру га чи је та њи и одва -
ја, а крај њи циљ су фри зу ре ко је де -
лу ју нео ба ве зно. То је де ве де се тих
пред ста вља ло ре во лу ци ју у фри зи ра -
њу – об ја шња ва Бо јан.

Сма тра да сва ки фри зер има сво је
вер не му ште ри је. Не ка да љу ди би ра -
ју фри зе ра због енер ги је ко ју им пре -
но си и на чи на на ко ји им при ла зи.

– Упо знао сам мно го фри зе ра ко ји
мо жда ни су вр хун ски у по слу, али
има ју до бру енер ги ју и у са ло ну је до -
бар вајб – при ча он.

Нај ви ше ужи ва у са мом ши ша њу и
у том сме ру се уса вр ша ва. Ме ђу тим,
ни је се за у ста вио са мо на то ме. Во ли
да ра ди и бо ја ма, а тек у тој обла сти
има стал но но ви на.

– У про це су ши ша ња је ва жно да те
не ко ин спи ри ше. Ни ко не во ли чу ве -
ну ре че ни цу „скра ти ми са мо кра је -
ве”, али и то мо же да бу де до бро ка да
се ура ди за ни мљи во. Мо жда нај ви ше
во лим ка да не ко ка же „ши шај ме ка -
ко ти хо ћеш”, ако то за и ста ми сли.
Он да на осно ву об ли ка и кон ту ре ли -
ца и те на про це њу јем ко ја је фри зу ра
нај бо ља. Уме мо да ка же мо да је нај -
по пу лар ни ја му шка фри зу ра „исто као
про шли пут”. Не ка да и то уме да при -
ја. Ка да имаш стал ну еки пу ко ја до -
ла зи, да не мо раш ни шта да их пи -
таш. Ма да ја ви ше во лим ка да се стал -
но не што де ша ва – при ча он.

На кра ју, ка же да се ни ка да не ши -
ша сам, јер и он во ли да се опу сти и
ужи ва.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ФРИ ЗЕ РИ И ФРИ ЗЕР КЕ

ОПУ СТИ СЕ И УЖИ ВАЈ

Бојан Ајдиновић

Саша Барабаш

Владимир Мандић

Ружа Димитријев

Марина Шљивар
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Да ли бор Мер гел, 

ет но лог и ан тро по лог

Пу то ва ња су нај бо љи на чин
да чо век при хва ти је дан од
основ них по сту ла та ху ма но -
сти, а то је да не ма до брих и
ло ших на ро да и ра са, већ са -
мо рђа вих или пле ме ни тих
љу ди. Че сто пу ту јем за хва љу -
ју ћи свом по слу и то ра до чи -
ним и у сло бод но вре ме. По -
зи тив на енер ги ја ко јом се та -
да на па јам и ис ку ства су сре -
та с дру гим кул ту ра ма, ни по
че му дра стич но раз ли чи тим
од на ше да би нас де ли ле не -
пре мо сти ве пре пре ке, чи не
ме ду хов но и ин те лек ту ал но
бо га ти јим.
КЊИ ГА: На жа лост, не мам пу -
но сло бод ног вре ме на за чи -
та ње. Но мо гу да се по хва -
лим де се ти на ма про чи та них
књи га ове го ди не. То су цр -
кве ни и гра ђан ски про то ко -
ли ро ђе них, умр лих и вен ча -
них ко ји су основ ни из вор
по да та ка за сва ко мо је ге не -
а ло шко ис тра жи ва ње. Че пр -
ка ју ћи по сво јој би бли о те ци,
на и шао сам на књи жев но де -
ло ко ме бих се ра до вра тио и
то пло га пре по ру чио љу би те -
љи ма пи са не ре чи. Зо ве се
„Про чи шће ње”, а на пи са ла га
је Со фи Ок са нен. То је три -
лер ко ји пру жа од ли чан увид
у то ко ли ко је ко ла бо ра ци о -
ни стич ко на сле ђе још увек
при сут но код бал тич ких на -

ро да. С дру ге стра не, мо же
се чи та ти и из фе ми ни стич -
ке пер спек ти ве.
ФИЛМ: Је дан од нај у пе ча -
тљи ви јих ути са ка ове го ди не
на ме не је оста ви ло оства ре -
ње Го ра на Мар ко ви ћа „Де ли -
ри јум тре менс”. На мо мен те
ми се чи ни ло да гле дам по -
зо ри шни ко мад због ду би не
по ру ке ко ју филм но си и сјај -
не глу мач ке еки пе, с Ти хо -
ми ром Ста ни ћем на че лу, ко -
ја је ма е страл но од и гра ла сва -
ку сце ну. При ча је ин спи ри -
са на жи во том и лич но шћу ве -
ли ког Пре дра га Еј ду са.
МУ ЗИ КА: Све ви дљи ви је ка -
та стро фал не по сле ди це гло -
бал ног за гре ва ња уско ро ће
нас ли ши ти ужи ва ња у сне -
жним ча ро ли ја ма, па би их
за то тре ба ло про жи ве ти и ове -
ко ве чи ти на нај бо љи на чин.
Ме ни у то ме увек из но ва по -
ма же ал бум Кејт Буш „50
Words for Snow”. Сма трам га
сво је вр сном хим ном зим ског
до ба, ко је је на по кон за ку ца -
ло и на на ша вра та.

Де ли ри јум тре менс

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Так ми че ње у ре ци то ва њу по е -
зи је на стра ним је зи ци ма „Сти -
хо ви зи ја” за вр ше но  је у уто -
рак, 19. но вем бра, на фи нал ној
ве че ри, ка да су иза бра на три
нај бо ља так ми ча ра по од лу ци
струч ног жи ри ја. На по лу фи -
на лу у су бо ту, 16. но вем бра,
пред ста ви ло се пе де сет осам
так ми ча ра из се дам сред њих
шко ла из Пан че ва, Ко ва чи це,
Али бу на ра и Ко ви на, као и кул -
тур ни цен тар „Ин фи ни тум” из
Гло го ња. Де ца су ре ци то ва ла
по е зи ју на ен гле ском, фран цу -
ском, ру мун ском, ру ском, ја -
пан ском и грч ком је зи ку.

Победницa сед ме „Сти хо ви -
зи је” је Ана Сто ја но вић, уче -
ни ца Ме ди цин ске шко ле „Сте -
ви ца Јо ва но вић” из Пан че ва,
ко ја је ре ци то ва ла пе сму „The
Raven” Ед га ра Алан Поа. Ани -
на мен тор ка је про фе сор ка ен -
гле ског је зи ка Ма ја Ко ле но вић.
Дру го ме сто је осво ји ла Ева Ве -
се ли но вић из Гим на зи је и еко -
ном ске шко ле „Бран ко Ра ди -
че вић” из Ко ви на, ко ја је на
фран цу ском је зи ку ре ци то ва -
ла пе сму „Libertе” По ла Ели ја -
ра. Њу је за так ми че ње спре -
ма ла про фе сор ка фран цу ског
је зи ка Ми ли ца По кра јац.

По пр ви пут тре ће ме сто де -
ле под јед на ко до бре уче ни це
пан че вач ке Гим на зи је Иси дора

Да дић („Inclusion” „Мар ша Фо -
рест цен тра”) и Ан ђе ла Кр ко -
ба бић („Sometimes a Voice” До -
на Ма ке ја). Њи хо ва мен тор ка

је про фе сор ка Не ве на Се ку -
лић. По бед ни це пан че вач ке
„Сти хо ви зи је” има ће још

једном при ли ку да по ка жу
своје уме ће у ре ци то ва њу по е -
зи је на фи на лу у Сме де ре ву
26. новембра.

Удру же ње „Лас хен тес” пр -
ви пут је рас пи са ло ли ков ни
кон курс „Сли ко ви зи ја”, на коме

су уче ни ци ли ков но пред ста -
ви ли пе сме са „Сти хо ви зи је
2019”. При сти гло је три на ест
од лич них цр те жа из две пан -
че вач ке шко ле, Ме ди цин ске и
Елек тро тех нич ке, као и из шко -
ле „Бран ко Ра ди че вић” из Ко -
ви на. Пр во ме сто осво ји ла је
Јо ва на Миљ ко вић из шко ле
„Бран ко Ра ди че вић” из Ко ви -
на. Јо ва на је ли ков но пред ста -
ви ла пе сму „Electric Funeral”
бен да „Black Sabbath”.

Дру го ме сто је при па ло Фи -
ли пу Вла ји ћу из Ме ди цин ске
шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић” из
Пан че ва. Фи лип се од лу чио за
пе сму „The Cat Piano”, a Ма ја
Ча јић из исте шко ле за у зе ла је
тре ће ме сто ли ков ним пред -
ста вља њем пе сме „Hello” пе ва -
чи це Адел.

За му зич ку прат њу так ми -
ча ра би ла је за ду же на пан че -
вач ка шко ла ги та ре „Ги тар та”,
а за хвал ни це су до би ли Ни ко -
ла Дра гаш, ко ји је сво јим ка -
ри ка ту ра ма Шек спи ра, Сер -
ван те са и Че хо ва на гра дио по -
бед ни ке „Сли ко ви зи је” као и
про фе сор Ми ли во је Ба ћо вић
ко ји је члан жи ри ја од пр ве
„Сти хо ви зи је”.

Ор га ни за то ри „Сти хо ви зи је”
су удру же ње „Лас хен тес” и
Град ска би бли о те ка Пан че во,
а по кр о ви тељ је Град Пан че во.

Културни телекс
Му зи ка

Су бо та и не де ља, 7. и 8. де цем бар, 9 са ти, дво ра на Кул тур -
ног цен тра: ма жо рет пле сни фе сти вал „Ди ја мант ски штап”.

Су бо та, 7. де цем бар, 9.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
ме ђу на род но так ми че ње мла дих та ле на та „Ми та То па ло вић”.

Сре да, 11. де цем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пле -
сна пред ста ва гру пе „Удвар хељ” из Ру му ни је, под на зи вом
„Узвик”.

Из ло жбе

Уто рак, 10. де цем бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из -
ло жба УЛУ „Све ти о ник” под на зи вом „Бе ло”. Гост: То ми слав
Сто шић.

Те мат ски про грам

Сре да, 11. де цем бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа: про мо ци ја књи ге „Persson” Ни ко ле Ле ки ћа.

Среда, 11. децембар, 19 сати, Градска библиотека: промоција
књиге кратких прича „На ивици неба” Данијеле Ненадић.

Че твр так, 12. де цем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
про мо ци ја књи ге „Из ме ђу крај но сти” Ива на Ивач ко ви ћа.

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Десети сусрет соло певача
У Му зич кој шко ли „Јо ван Бан -
дур” у су бо ту и не де љу, 7. и 8.
де цем бра, од 9.30, би ће одр -
жа но Ме ђу на род но так ми че ње
со ло пе ва ча „Ми та То па ло вић”.

Ове го ди не уче ство ва ће ви -
ше од два де сет пет му зич ких
пе да го га и осам де сет мла дих
пе ва ча из Ср би је, Ма ке до ни је
и Ру му ни је. Пр вог да на так ми -
чи ће се уче ни ци основ них шко -
ла у че ти ри ка те го ри је, док ће

се дру гог да на пред ста ви ти
сред њо школ ци у осам ка те го -
ри ја. Оба да на би ће за вр ше на
до де лом на гра да и кон цер том
ла у ре а та, од 19 са ти.

Жи ри чи не про фе со ри со ло
пе ва ња из зе мље и ре ги о на ко -
ји су и са ми до ве ли сво је ђа -
ке. Та кав, је дин ствен си стем
фор ми ра ња жи ри ја омо гу ћава
сва ком уче сни ку тран спарент -
но и објек тив но оце њи ва ње.

Пред сед ник жи ри ја за А-ка -
те го ри ју је про фе сор МШ
„Јован Бан дур” Та тја на Сто -
иљ ко вић, док је као гост и
пред сед ник жи ри ја у ста ри јој
ка те го ри ји ре дов на про фе сор -
ка Фа кул те та му зич ке умет -
но сти у Бе о гра ду мр Људ ми ла
По по вић.

Так ми че ње ор га ни зу је Му -
зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”
Пан че во.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ПИ СЦИ У ТЕ МИ ШВА РУ

Дру же ње књи жев них ства ра ла ца
Пи сци из Пан че ва, чла но ви
Удру же ња књи жев ни ка Ср би -
је, Гор да на Вла јић, Алек сан -
дар Чо трић и Сен ка Па вло вић
и уред ни ци пан че вач ке Но вин -
ско-из да вач ке уста но ве на ру -
мун ском је зи ку „Ли бер та теа”
Ни ку Чо ба ну, Ва са Бар бу и Ва -
лен тин Мик уче ство ва ли су 28.
и 29. но вем бра на Сај му књи га
у Те ми шва ру и пра те ћим
манифе ста ци ја ма – књи жев ној
ве че ри ру мун ских и срп ских

пи са ца у „Срп ској ку ћи” и књи -
жев ном ча су пред уче ни ци ма
Срп ске те о рет ске гим на зи је
„До си теј Об ра до вић”.

Го сти из Пан че ва пред ста -
ви ли су се те ми швар ској пу -
бли ци сво јим књи жев ним
оства ре њи ма – по е зи јом, од -
лом ци ма из ро ма на и афо ри -
зми ма. По стиг нут је до го вор
да Са вез Ср ба у Ру му ни ји сле -
де ће го ди не об ја ви Ан то ло ги ју
ру мун ског афо ри зма „Мед и

отров”, ко ју је пре вео и при ре -
дио Алек сан дар Чо трић.

Пан че вач ки ства ра о ци у Те -
ми шва ру су бо ра ви ли на по -
зив Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, а
на Сај му су сво ја из да ња пред -
ста ви ли Ма ти ца срп ска, „Слу -
жбе ни гла сник”, Ма ти ца исе -
ље ни ка Ср би је, Удру же ње књи -
жев ни ка Ср би је, „Ли бер та теа”,
„Срп ска реч” и дру ге из да -
вачке ку ће из на ше зе мље и
Ру му ни је.

Ови до га ђа ји од ви ја ли су се
у окви ру ма ни фе ста ци је „Ме -
сец срп ске кул ту ре у Ру му ни -
ји”, а при су ство ва ли су им и
ам ба са дор Бо сне и Хер це го ви -
не у Бу ку ре шту Сла ви ша Ће -
ра нић и ге не рал ни кон зул Ср -
би је у Те ми шва ру Вла дан Та -
дић, ко ји су на гла си ли зна чај
ова квих су сре та за не го ва ње
ма тер њег је зи ка при пад ни ка
срп ске за јед ни це у су сед ној
земљи.

ОДР ЖА НЕ „СТИ ХО ВИ ЗИ ЈА” И „СЛИКО ВИ ЗИ ЈА”

ИЗАБРАНИ НАЈ БО ЉИ РЕ ЦИ ТА ТО РИ 
И ЛИ КОВ ЊА ЦИ

ПРИ ЗНА ЊЕ „РА ДЕ ОБРЕ НО ВИЋ”

На гра ђе на Гор да на Вла јић
ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ПЕ ВА ЊУ

Гим на зиј ски
идол

У дво ра ни „Апо ло” у уто рак,
10. де цем бра, би ће одр жа но
так ми че ње гим на зи ја ла ца у пе -
ва њу под на зи вом „Гим на зиј -
ски идол”.

Ове го ди не при ја вље но је се -
дам на ест пе са ма. Уче сни ци ће
се так ми чи ти у пе ва њу по пу -
лар них поп-рок хи то ва уз прат -
њу де ве то чла ног бен да ко ји та -
ко ђе чи не уче ни ци oвe шко ле.
Све пе сме се сви ра ју и пе ва ју
ужи во.
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КЊИ ГА ВУ КО СА ВЕ ВУ КИ ЦЕ БА ЛА БАН

Ри там удах ну тог
живо та

У пе так, 13. де -
цем бра, од 19 са -
ти, у Град ској би -
бли о те ци би ће
одр жа на про мо -
ци ја књи ге „Ри -
там удах ну тог
жи во та” Ву ко са -
ве Ву ки це Ба ла -
бан.

Ро ђе на је
1950. го ди не у
Вр ба шкој Гра ди -
шки на Са ви, а у
Пан че ву је за вр -
ши ла основ ну и сред њу шко -
лу. Ба ви се пи са њем од ра не
мла до сти, а ова зби р ка је њен
пр ве нац. Ње не пе сме су при -
сут не у мно гим збор ни ци ма,

об ја вљи ва не су и
на гра ђи ва не на
мно гим књи жев -
ним так ми че њи -
ма. Чла ни ца је
Књи жев ног клу -
ба „Про та Ва са
Жив ко вић” и
Ли те рар не сек -
ци је за ста ра и
од ра сла ли ца у
Пан че ву.

П р о  м о  ц и  ј а
књи ге има ће ху -
ма ни тар ни ка -

рак тер, јер ће сав но вац од
про да тих књи га би ти до ни -
ран за де цу обо ле лу од ле у ке -
ми је у Ин сти ту ту за мај ку и
де те на Но вом Бе о гра ду.

На ша су гра ђан ка књи жев ни ца
Гор да на Вла јић до бит ни ца је
на гра де „Ра де Обре но вић” за
2019. го ди ну за књи гу „Зед си”
у из да њу Из да вач ке ку ће „Пче -
ли ца” из Чач ка.

Овај ро ман је нео бич но хра -
бра књи га чи ја се ау тор ка упу -
шта у опа сно и го то во не по -
жељ но под руч је ори ги нал не
кре а ци је ком би но ва њем раз -
ли чи тих функ ци о нал них сти -
ло ва и мно го број них пер спек -
ти ва на ра ци је, гра де ћи у сво јој
књи зи мо за ик фор ми и оби ље
са др жа ја.

По ред на гра ђе ног де ла, у
ужем из бо ру су се на шла и из -
да ња из да вач ке ку ће „Ла гу на”
из Бе о гра да: „Не ћу да ми слим
на Праг” Со ње Ћи рић, де ли -
кат ни ро ман о са зре ва њу и из -
бо ру соп стве ног пу та, и „Ка ко

сам по стао де тек тив” Ота Ол -
тва њи ја, се ри ја до бро скро је -
них де тек тив ских при ча за де -
цу, као и две књи ге из да вач ке
ку ће „Пче ли ца” из Чач ка: „На
пу ту сре бра” Гор да не Ма ле тић,

озбиљ но-за бав ни и по уч ни псе -
у до и сто риј ски ро ман за де цу,
и „Пти ца на ве тар” Ве сне Алек -
сић, са мо све сна при ча о све ту
и жи во ту ка кви би тре ба ли да
бу ду.

Жи ри за до де лу на гра де „Ра -
де Обре но вић” Ме ђу на род ног
цен тра књи жев но сти за де цу
„Зма је ве деч је игре” ове го ди -
не је ра дио у са ста ву: Ели за бе -
та Ге ор ги ев, спи са те љи ца, пре -
во ди тељ ка и би бли о те кар ка из
Ди ми тров гра да, Вла ди сла ва
Вој но вић, сце на рист ки ња и спи -
са те љи ца из Бе о гра да, и Дра -
го љуб Пе рић, про фе сор и те о -
ре ти чар књи жев но сти из Но -
вог Са да.

На гра да ће би ти уру че на на
све ча но сти „Зма јев дан” у цен -
тру „Зма је ве деч је игре”, 6. де -
цем бра, у 12 са ти.
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Дра го Тер зић ро ђен је у Пље -
вљи ма у Цр ној Го ри. По стру -
ци је еко но ми ста, ко јег је про -
фе си о нал ни пут до вео у Ба нат.
Као вр ло млад до био је при ли -
ку да ру ко во ди Цен тром за кул -
ту ру у Опо ву и ту се срео с на -
ив ним сли кар ством. Ка ри је ра
му се од ви ја ла уз ла зном ли ни -
јом: био је на чел ник за оп ште
и управ не де лат но сти, бри нуо
о здрав ству, обра зо ва њу и кул -
ту ри, по том је иза бран за ди -
рек то ра по слов ни це оси гу ра ња
ДДОР у Опо ву, па за по моћ ни -
ка ди рек то ра пан че вач ке фи -
ли ја ле РФ ЗО, а по след ње три
го ди не је ов де ди рек тор... Али
све вре ме, упо ре до са од го вор -
ним по сло ви ма, раз ви јао је сво -
ју умет нич ку стра ну. Ско ро два -
де сет пет го ди на сли ка на и ву
на плат ну и ста клу.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Од ко га сте на у -
чи ли да сли ка те по ста клу?

ДРА ГО ТЕР ЗИЋ: То сам пр -
ви пут ви део од јед ног Ма ђа ра
у Су бо ти ци. Звао Ла сло Дво -
рач ко, а упо знао сам га у ли -
ков ној ко ло ни ји. Ја сам та да
већ го ди ну да на сли као на плат -
ну... Вр ло бр зо сам се осме лио
да и сам про бам.

l Сли ка ње по ста клу из гле -
да ве о ма ком пли ко ва но?

– Код сли ка ња по ста клу је
по себ но то што се све ра ди обр -
ну то. Пр во се сли ка пот пи су је
зде сна на ле во, а он да се оно
што је ис пред не че га сли ка пр -
во. Ако су мер де ви не на сло ње -
не на др во, пр во се сли ка ју оне,
па тек он да др во. На кон сли -
ка ња тих основ них еле ме на та
осли ка ни де ло ви се кон зер ви -
ра ју. Зе мља но по ље се, на при -
мер, ра ди пр сти ма. Те шко ћа је
у то ме што пот пи су јеш сли ку
за ко ју не знаш ка ко ће ис па -
сти. Оте жа ва ју ћа окол ност је и
то што ста кло мо же би ти са мо
по се би пр ља во и то што про -
из во ди све тлост. А у ра ду не ма
по пра вља ња! Ипакм ове сли ке
су по себ не и оста вља ју ја чи ути -
сак не го сли ке на плат ну.

l Ка да сте уо чи ли свој дар
за сли ка ње?

– Са два де сет се дам го ди на
по стао сам ди рек тор Цен тра за
кул ту ру у Опо ву. Сви де ло ми
се што у Га ле ри ји по сто ји та ко
ја ка тра ди ци ја у обла сти ли -
ков не умет но сти. Та мо је ра -
дио чу ве ни Јо ван По по вић, а
кроз га ле ри ју је про шла чи та ва
пле ја да еми нент них сли кар -
ских име на. У на шој цр кви је
на стао и ико но стас Уро ша Пре -
ди ћа, та ко да ме је са ма сре ди -
на по ву кла да то не што што је
по сто ја ло у ме ни, а што ни сам
имао при ли ку да до та да по ка -
жем, ар ти ку ли шем. Пр ва из ло -
жба ко ју сам као ди рек тор Цен -
тра при ре дио у га ле ри ји „Јо -
ван По по вић” би ла је из ло жба
чу ве не Зу за не Ха лу по ве. Он да
сам по чео да се рас пи ту јем о
на ив ним сли ка ри ма у Ко ва чи -
ци. Пра тио сам њи хо ве про гра -
ме и по чео да им ор га ни зу јем

из ло жбе, јер ми је би ло по себ -
но ин те ре сант но што и чу ве на
глу мач ка име на из Хо ли ву да
до ла зе у Ко ва чи цу да ви де шта
се та мо сли ка. По чео сам да
чи там, ис тра жу јем и не све сно
да пра вим не ку коп чу с њи ма.

l Да ли је пр во што сте на -
сли ка ли би ла на и ва?

– Пр во што сам осли као био
је мој де да, за ког сам био

веома ве зан. Он је не ка да био
слу жбе ник на дво ру кра ља Ни -
ко ле. На шао сам не ку ње го ву
фо то гра фи ју и на пра вио пор -
трет ка ко се ди и пу ши лу лу.
Он да се де си ло да сам у јед -
ном тре нут ку при ре ђи вао из -
ло жбу у Ди пло мат ском клу бу
у Бе о гра ду. На на го вор та да -
шњег ше фа клу ба, по ста вио
сам и сли ку свог де де. По сле

не ко ли ко да на сли ку је ку пио
пр ви се кре тар Ам ба са де Ја па -
на. Ни сам мо гао да ве ру јем!
Тра жио сам да се упо знам с
њим и да ми об ја сни за што је
ку пио ту сли ку и он ми је ка -
зао да ја ко пу но ра ди и да му
је тре ба ла сли ка чо ве ка ко ји
се од ма ра. Ње му је мој де да
де ло вао та ко сми ре но, бла го и
опу ште но, док се од ма рао и
пу шио лу лу, па је он по же лео
да ра ди исто што и он... То му
је био оки дач да ку пи сли ку. А
ме ни да схва тим шта мо же да
ура ди је дан не све сан ко рак у
жи во ту. Та да сам по чео ин тен -
зив ни је да сли кам.

l Не мо гу ће да до та да ни ко
ни је при ме тио ваш дар?

– Ор га ни зу ју ћи из ло жбе, са -
ра ђи вао сам са сли кар ским ве -
ли ка ни ма као што су Ми лан
Ко њо вић, Зо ран Пе тро вић и
Са ва Стој ков. Сви они су ми
би ли коп че са умет нич ким све -
том и са да се усу ђу јем да ка -
жем да је умет ност на чин мог
жи во та, да без умет но сти не
мо гу. Сва ко днев но ра дим озби -
љан и од го во ран по сао ко ји
под ра зу ме ва бри гу о оси гу ра -
ни ци ма. А он да ви кен дом ула -
зим у свет ко ји ме сми ру је и
од ма ра. Та мо ни сам под стре -
сом и не ма тен зи је, већ се рас -
пли ња вам над па ле том бо ја.

l За што сте се од лу чи ли баш
за ба нат ске мо ти ве?

– На ме не је до ста ути ца ла
ко ва чич ка на и ва. Она је пре -
по зна тљи ва по фол кло ру и оби -
ча ји ма, као и по на чи ну жи во -
та и ра да сли ка ра. Схва тио сам
да у умет но сти тре ба да и сам
бу дем у том не ком ру рал ном
све ту, да у овој ба нат ској рав -
ни ци пре по знам не што што ћу
на свој на чин на сли ка ти. Бун -
де ве су као сим бо ли плод но -
сти Ба на та нај че шћи мо ти ви
на свим мо јим сли ка ма. Оне
су са да по ста ле мој је дин стве -
ни ли ков ни из раз, по њи ма ме
пре по зна ју. То је и ути ца ло и
на чи ње ни цу да Ни ко ла Ку со -
вац, ко ји је с ре зер вом гле дао
на на ив ну умет ност, бу де пр ви
ли ков ни кри ти чар ко ји је ус -
твр дио да сам ја на пу ту да по -
ста нем пре по зна тљи во име у
ју го сло вен ској на и ви. То ми је
да ло хра бро сти и кри ла да ра -
дим још озбиљ ни је. Он да су
усле ди ли по зи ви из га ле ри ја у
зе мљи и све ту. Мно ги ди пло -
мат ски пред став ни ци у Ср би ји
ку по ва ли су мо је сли ке. Бројни

ам ба са до ри, ми ни стри и пред -
сед ни ци др жа ва у сво јим ко -
лек ци ја ма има ју мо је сли ке.
Све то под сти че у ме ни же љу
да се још ви ше по све тим умет -
но сти.

l Где сте све из ла га ли у
свету?

– Из дво ји ћу, на при мер, из -
ло жбу у чу ве ној га ле ри ји „Ебо -
ли” у Ма дри ду, а у Ита ли ји већ

два на ест го ди на из ла жем у га -
ле ри ји „Све та Мар та”, у Ва ре -
ни, пре ле пом ме сту на оба ли
је зе ра Ко мо. Из ла гао сам у му -
зе ју „Гвал до Та ди но”, па у Пољ -
ској, где сам из ла гао осам го -
ди на на Ме ђу на род ном фе сти -
ва лу у Ка то ви ца ма... До бит ник
сам и пр ве на гра де за нај бо љег
стра ног сли ка ра на Ме ђу на род -
ном арт фе сти ва лу на и ве у
Буку ре шту.

l У че му је спе ци фич ност
на ив не умет но сти?

– То су са мо у ки сли ка ри, без
да на шко ле из обла сти ли ков -
ног вас пи та ња. Љу ди са ми на -
у че да ко ри сте бо је и сли ка ју
не што што је ау тен тич но, што
их окру жу је, а не при зо ре из
ма ште. Ка да по гле да те све те
ау то ре, чла но ве ко ва чич ке

галери је, сва ко има ау тен ти -
чан ли ков ни из раз и на осо бен
на чин се из ра жа ва бо ја ма. Зу -
за на Ха лу по ва, на при мер, ни -
ка да ни је зна ла да ме ша бо је, а
по ста ла је за штит ни знак „Уни -
це фа”. Мар тин Јо наш је дру га -
чи је сли као, ње му је у фо ку су
био чо век с ма лом гла вом, а
ве ли ким екс тре ми те ти ма. Ње -
го ви ли ко ви су љу ди ко ји ма
тре ба сна га за рад у по љу... Све
су то ка рак те ри сти ке из вор не
шко ле на и ве ко ја се из бо ри ла
за пра во да сто ји ра ме уз ра ме
са умет но шћу ко ју про мо ви шу
му зе ји и га ле ри је са вре ме не,
ал тер на тив не и при ме ње не
умет но сти. Сли кар ски круг Ко -
ва чи це, у ко ји сам имао сре ћу
да бу дем при мљен, чу ве но је
име у све ту. У Ко ва чи цу го ди -
шње до ђе око два де сет хи ља да

љу ди, то је по ка за тељ тра ди -
ци је ко ја тра је се дам де сет го -
ди на и вред но сти ко ва чич ке
на и ве.

l Бо је ко је ко ри сти те има ју
по себ но зна че ње?

– Сли ка ри има ју те не ке фа -
зе у жи во ту... Мо ја фи ло зо фи -
ја сли ка ња је су коб са чо ве ком.
Го то во да су рет ке сли ке где
сам сли као чо ве ка, а и та мо
где сам га сли као био је у не га -
тив ном кон тек сту. Или је се -
као др во или уни шта вао при -
ро ду, не схва та ју ћи да та ко уни -
шта ва са мог се бе. Сма трам да
је за све ло ше што се де ша ва у
при ро ди крив чо век. Све то др -
ве ће и ра сти ње ко је не ма на
се би ли шћа, те го ле гра не на
мо јим сли ка ма, про из вод су
ло шег од но са чо ве ка пре ма
при ро ди. Све је ма ње во де, зе -
мља је то пли ја, па за ми шљам
да ће не бо на овој пла не ти јед -
ног да на по ста ти цр ве но. Оту -
да на ве ли ком бро ју мо јих сли -
ка као да је не бо за па ље но.
При род ну пла ву по ку ша вам да
осли кам и при ка жем он да ка -
да у се би осе тим оп ти ми зам да
ће чо век про ме ни ти свој од нос
пре ма све ту на бо ље. Та да не
се че др ве ће и не уни шта ва из -
во ре жи во та као што су бу на ри
и ве тре ња че.

l Ка ко успе ва те да ускла ди -
те по сао са умет но шћу?

– Иза се бе већ имам че тр де -
сет го ди на рад ног ста жа, а у
ка ри је ри су ми увек по ве ра ва -
ни по сло ви с по себ ним овла -
шће њи ма, с бри гом о не че му.
Та ко је и да нас. У те ма ти ци
сам ко ја је вр ло те шка, од го -
вор на, пу на стре са и бри ге за
оси гу ра ни ке, да сва ко оства ри
сво ја пра ва и да од нас, чак и у
усло ви ма ка кви су, оде за до во -
љан. Са ма при ро да и те ма ти ка
по сла но се јед ну те жи ну и ме -
ни мно го зна чи што знам да
мо гу да се пре се лим у је дан
свет ко ји је леп, про ду хо вљен,
опу штен, са чи њен од па ле те
бо ја и мо ти ва, пот пу но су про -
тан при ро ди по сла ко ји ра дим.

l У са рад њи с не ко ли ко умет -
ни ка на сли ка ли сте сли ку за
пред сед ни ка Ср би је?

– Био сам ини ци ја тор то га
да на ив ци ис при ча ју сво ју при -
чу о бла го род ној Ср би ји. Ан га -

жо вао сам пет на ест сли ка ра из
Ко ва чи це и за се дам на ест да -
на смо на пра ви ли сли ку по вр -
ши не осам ква драт них ме та -
ра. Она се на ла зи у Па ла ти Ср -
би је, да ли смо је др жа ви у за -
лог.

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

– На умет ност ко ја ме је од -
ве ла та мо где ни ка да ни сам
ми слио да ћу оти ћи и ко ја ме
је про мо ви са ла у жи во ту на на -
чин пот пу но дру га чи ји од уо -
би ча је ног. Леп је осе ћај ка да
вас у га ле ри ја ма или му зе ји ма
упи шу у исто ри ју, ка да о ва ма
поч не да пи ше ли ков на кри ти -
ка, об ја вљу ју књи ге. Он да зна -
те да сте на до бр ом пу ту и да
сте ус пе ли у све ту умет но сти
као сли кар.

Мир ја на Ма рић

На те ри то ри ји Пан че ва има
гра ђе ви на ко је још увек тра ју
и одо ле ва ју зу бу времeна иа -
ко су зи да не пре ви ше од сто
го ди на. Јед на од њих је Цр -
ве ни ма га цин, мо ну мен тал на
згра да нео бич ног об ли ка ко -
ја се на ла зи на та ми шком ке -
ју, на по чет ку Ули це др Жар -
ка Фо га ра ша.

Пре ма не ким из во ри ма, по -
диг нут је 1785, док се не где
мо же на ћи да је го ди на ње го -
ве из град ње 1787, што зна чи
да је стар ви ше од два ве ка!
Цр ве ни ма га цин је са гра ђен
на Та ми шу бу ду ћи да се не -
ка да на тој ре ци од ви јао жив
реч ни са о бра ћај, па је би ло
при род но да баш на том ме -
сту бу де нај ве ће скла ди ште
за жи то у Пан че ву, што је би -
ла пр во бит на на ме на овог
објек та. Ње го ва фа са да је у
по чет ку би ла цр ве на, па је по
то ме до био на зив. Да нас је
зе ле не бо је, али на зив ни је
ме њан.

За ни мљи во је да су Тур ци,
на кон што су 1788. го ди не за -
у зе ли Пан че во, од лу чи ли да
по ште де Цр ве ни ма га цин ру -
ше ња и ра за ра ња. Не ма по -
да та ка на осно ву ко јих би мо -
гло да се за кљу чи шта их је
на ве ло на та кву од лу ку, али
је из ве сно да је за хва љу ју ћи
њој Цр ве ни ма га цин пре жи -
вео је дан од нај те жих  пе ри о -
да у исто ри ји Пан че ва.

Гра ђен у ба рок ном сти лу,
Цр ве ни ма га цин је вр ло бр зо
по стао је дан од нај пре по зна -
тљи ви јих сим бо ла Пан че ва.
За ње га су, ка ко пи ше у ста -
рим до ку мен ти ма, „зна ли тр -
гов ци чак до Бе ча”.

За Цр ве ни ма га цин је ве -
зан још је дан део пан че вач -
ке исто ри је. По ред ње га се 8.
но вем бра 1918. го ди не ис кр -
ца ла срп ска вој ска пред во -
ђе на ка пе та ном Пе тром Ара -
чи ћем, по сле че га је наш град
осло бо ђен.

„Вој ни ци ма сам скре нуо
па жњу да до ла зи мо ра ди
осло бо ђе ња на ше бра ће, а не
у не ку не при ја тељ ску зе мљу.
Ре као сам им: ју на ци, са да
сте пре шли у на шу, ле пу срп -
ску Вој во ди ну. На пред”, ре -
као је ка сни је ка пе тан Ара -
чић, при се ћа ју ћи се пр вих
тре ну та ка на кон што су

српски вој ни ци за ко ра чи ли
на пан че вач ко тло.

Цр ве ни ма га цин се про сти -
ре на по вр ши ни од 7.000 ква -
драт них ме та ра. Има при зе -
мље и три спра та, а за ни мљи -
во је да су ме ђу спрат на кон -
струк ци ја и по до ви у ње му од
др ве та. Ме ђу тим, то ни ма ло
не ума њу је чвр сти ну и по сто -
ја ност уну тра шњо сти Цр ве -
ног ма га ци на. На дав ним цр -
те жи ма и фо то гра фи ја ма Пан -
че ва ви ди се да је тај обје кат
до ми ни рао па но ра мом гра да,
а упе ча тљив је и да нас због
свог спе ци фич ног об ли ка.

Ре пу бли ка Ср би ја је 1997.
го ди не про гла си ла Цр ве ни
ма га цин за кул тур ни спо ме -
ник због ње го ве ар хи тек тон -
ске и исто риј ске вред но сти и
ве ли ког зна ча ја. У од лу ци о
то ме из ме ђу оста лог пи ше да
је у ње му и око ње га за бра ње -
но из во ђе ње би ло ка квих ра -
до ва ко ји би мо гли да угро зе
ње го ву ста тич ку без бед ност и

да је нео п ход но ажу р но пра -
ће ње ста ња и одр жа ва ње кров -
ног по кри ва ча, свих фа са да,
ен те ри је ра и ис прав но сти
инста ла ци ја.

То ком ве ћег де ла го ди не
Цр ве ни ма га цин је за кљу чан
и у ње му се ни шта не де ша ва.
Јед ном го ди шње у тој згра ди
се одр жа ва го ди шња из ло жба
кућ них љу би ма ца и укра сних
пти ца, а по вре ме но се при ре -
ђу ју и стре љач ка так ми че ња.
И то је то...

Ште та је што је про стор ве -
ли чи не 7.000 ква драт них ме -
та ра нај ве ћи део го ди не пра -
зан. Из гле да ло је да ће се то
про ме ни ти 2010. го ди не, ка -
да је по кре ну та ини ци ја ти ва
да се Цр ве ни ма га цин пре -
тво ри у ме сто за оку пља ње
мла дих и одр жа ва ње раз ли -
чи тих кул тур них до га ђа ја.

Ме ђу тим, на јед ној од сед -
ни ца Град ског ве ћа ко је су
одр жа не ове го ди не од лу че -
но је да се од у ста не од ре кон -
струк ци је Цр ве ног ма га ци на
и да се рас ки не уго вор с фир -
мом ко ја је би ла ау тор про -
јек та. Као раз лог за то на ве -
де но је да су се про ме ни ли
број ни за ко ни, због че га је не -
мо гу ће на ста ви ти по сао на
да љој из ра ди про јек та на пр -
во би тан на чин. М. Г.

Слику је купио први
секретар Амбасаде
Јапана. Њему је мој
деда деловао смирено
и благо, па је он
пожелео да ради 
исто што и деда... 

Драго Терзић

Слика у настајању

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

Два ве ка Цр ве ног
мага ци на

НАШ ГОСТ: ДРА ГО ТЕР ЗИЋ, ДИ РЕК ТОР ФИ ЛИ ЈА ЛЕ РФ ЗО И СЛИ КАР

СВЕ ТЛОСТ БА НАТ СКЕ РАВ НИ ЦЕ
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Стар че вач ки Дом кул ту ре
обе ле жио је имен дан у пе -
так, 29. но вем бра, с об зи ром
на то да још увек но си на зив
ка рак те ри сти чан за не ка дав -
но про ху ја ла вре ме на. Ова
уста но ва је за ту све ча ну при -
ли ку оку пи ла број не зва ни це
– од пред став ни ка ло кал не
са мо у пра ве, пре ко за ступ ни -
ка ра зних удру же ња, кул тур -
них ор га ни за ци ја, вер ских
зајед ни ца и спорт ских клу -
бо ва, па до ме ди ја.

Ин те ре сант но је да су се у
том дру штву на шла и два
прет ход на ди рек то ра До ма
кул ту ре: Ви до мир Је ле си је -
вић и Да ли бор Ада мов. Њима
се, као и свим дру гим ува -
же ним го сти ма, ак ту ел ни

вршилац те функ ци је, Дар -
ко Је шић, обра тио при год -
ним по здрав ним го во ром. Он
је, по ред оста лог, ана ли зи -
рао од ла зе ћу про грам ску го -
ди ну и за хва лио сви ма ко ји
су да ли до при нос у ре а ли за -
ци ји тих ак тив но сти.

Ве че су див ним зву ци ма
там бу ре за чи ни ли чла но ви
Там бу ра шког ор ке стра „Нео -
лит”, ко ји већ ду же вре ме
ства ра ју под сво до ви ма До ма
кул ту ре.

СЕЛО

У НО ВОМ СЕ ЛУ ОДР ЖАН ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

Фол кло ра ши и пе ва чи за ма лу Пе тру

Сме тли шта у на се ље ним ме -
сти ма већ го ди на ма ти ште ка -
ко гра ђа не, та ко и за по сле не у
та мо шњим јав ним ко му нал ним
пред у зе ћи ма, ко ја има ју оба -
ве зу да се њи ма ба ве. По ред
то га што их је ве о ма те шко
одр жа ва ти уз скром не ка дров -
ско-тех нич ке ре сур се, ни јед на
од тих де по ни ја не ис пу ња ва
за кон ске пред у сло ве за ле гал -
но по сто ја ње.

Док се тра га за це ло ви тим
ре ше њем овог сло же ног про -
бле ма, по ме ну те фир ме га пре -
ва зи ла зе од да нас до су тра по -
мо ћу шта па и ка на па, а мо жда
нај ве ћу му ку за да ју им че сти
по жа ри на го ми ла ног сме ћа иза -
зва ни на раз не на чи не.

У прет ход ним на став ци ма
овог се ри ја ла би ло је ре чи о му -
ка ма ко је ко му нал на пред у зе -
ћа му че у ве зи са одр жа ва њем
сме тли шта, а као спа со но сно
ре ше ње на ме тао се про цес њи -
хо ве ре ви та ли за ци је. За пра во,
ра ди се о укла ња њу тих де по -
ни ја и пре пу шта њу уло ге од но -
ше ња кућ ног сме ћа град ском
пред у зе ћу, ЈКП-у „Хи ги је на”.

То је за сад ура ђе но са мо у
јед ном на се ље ном ме сту, и то,
мо же се ре ћи, при лич но дав но.

Стар чев ци пр ви ре ши ли
про блем

Још пре де се так го ди на стар -
че вач ка де по ни ја је са ни ра на,
а ди рек тор ко му нал ног пред у -
зе ћа ко је је до тад би ло за ду же -
но за ње но одр жа ва ње, Ми лан

Ба чуј ков, ка же да је све ра ђе но
пре ма за да том про јек ту.

– Нај пре је укло њен слој сме -
ћа до зе мље „здра ви це”, где је
по ста вље на не про пу сна фо ли -
ја, ко ја не до зво ља ва да ље ши -

ре ње отро ва, као ни па ље ње
или екс пло зи је. По том је све
то вра ће но на сво је ме сто и
пре кри ве но чи стом зе мљом.
По ста вље не су раз не сон де, а
на пра вље ни су и ка на ли за од -
вод во де ко ја се са ку пља на по -
вр ши ни. Све то ко шта ло је око
че тр де сет ми ли о на ди на ра; ве -
ћи део пла ти ла је По кра ји на, а

оста так је фи нан си рао Град.
По сао ни је до ве ден до са мог
кра ја: од ра ђе не су три фа зе, а
че твр ти на де по ни је ни је са ни -
ра на, као ни по вр шин ски део
– на во ди Ба чуј ков.

Ипак, глав ни циљ је ис пу -
њен, јер сме тли ште је за тво ре -
но и за ра сло у ко ров, што је та -
ко ђе до бро, прем да не би би ло
ло ше да бу де и по шу мље но.

– Тек по не ко та мо с пу та ба -
ци не што сит но, што ни је ни -
шта у од но су на упа дљи ви је
фор ми ра ње ди вљих де по ни ја.
Ра ди се о гра ђе вин ском от паду,

шу ту и дру гом ка ба стом сме -
ћу, ко је су љу ди на ви кли да
са ми од во зе, не ка да на де по -
ни ју, а са да оста вља ју на обо -
ди ма ме ста и, ка ко чу јем, чак
и на омо љич ком сме тли шту.
То сит но што на ђе мо у гра ђе -
вин ском ре јо ну са ми по ку пи -
мо, док је за ата ре за ду же но
пред у зе ће ко је ан га жо вао Град
– на во ди пр ви чо век ЈКП-а
„Стар че вац”.

Гло гоњ ци има ју му ке 
са ски пом

Док че ка ју да и њи хо ва де по -
ни ја бу де уга ше на, и Гло гоњ ци
се, по пут дру гих, до ви ја ју ка ко
зна ју и уме ју. Ди рек тор ка та -
мо шњег ко му нал ног пред у зе -
ћа Љи ља на Стан ко вић ка же да
се сме ће ме сеч но од но си два -
пут по три да на.

– Де по ни ју чи сти мо ски пом
ко ји је ве о ма стар и че сто се
ква ри. И нас му чи не до ста так
ка дра, па нам ле ти, ка да се
сме тли ште че сто па ли, у по -
моћ при ска чу пан че вач ка ва -
тро га сна слу жба и на ше до бро -
вољ но ва тро га сно дру штво. Ка -
да нам је скип ис пра ван, га си -
мо и њи ме та ко што ба ца мо
зе мљу пре ко за па ље не и за ди -
мље не по вр ши не. По ку ша ва мо
и да са ни ра мо ди вље де по ни -
је, али због не мар но сти по је -
ди на ца кон стант но ни чу но ве.
Ка ко би смо то спре чи ли, по -
ста ви ли смо та бле по обо ду се -
ла и на дру гим кри тич ним ме -
сти ма – на во ди ди рек тор ка.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕД СТА ВЉА МО УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА – СЕК ЦИ ЈА МКУД-а „БО НАЗ ШАН ДОР” ИЗ ИВА НО ВА (8)

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

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

Иа ко у Ива но ву не по сто ји кла -
сич но удру же ње же на, део та -
мо шњих ме штан ки са свим до -
бро упот пу ња ва сло бод но вре -
ме под окри љем Ма ђар ског
кул тур но-умет нич ког дру штва
„Бо наз Шан дор”.

Ана Фи шер, пот пред сед ни -
ца Дру штва, за ду же на за жен -
ску сек ци ју, ка же да је че тр де -
се так ње них су гра ђан ки ве о ма
ак тив но у удру же њу, што у
окви ру жен ске пе вач ке гру пе,
што ба ве ћи се ру ко тво ри на ма.

– Због то га, ка да иде мо 
на ет но-ба за ре по окол ним

местима, за раз ли ку од дру гих,
ми увек ме ња мо са став оних
ко ји ће да пра ве и про да ју ко -
ла че. Та ко и на са стан ци ма у
Ма ђар ској и дру где не кад нас
пред ста вља ју дру ги, а не са мо
пред сед ник Ан драш Не мет или
ја – ка же ова Ива нов чан ка.

Удру же ње је до сад има ло свој
ку так у До му кул ту ре, а уско ро
ће би ти пре се ље ни у но ви про -
стор, ко ји је ма ђар ска др жа ва
ку пи ла за њих.

– Ка да су њи хо ви пред став -
ни ци би ли у оби ла ску, ви де ли
су у ка квим усло ви ма ра ди мо,
па је би ло ре чи о то ме да купимо

не ку ет но-ку ћу. Но испа ло је да
смо до би ли пот пу но опре мље -
ну згра ду у ко јој ће мо мо ћи да
ор га ни зу је мо раз не ра ди о ни це,
да за јед нич ки при пре ма мо ко -
ла че и при ре ђу је мо дру ге актив -
но сти. Има ће мо со бе за из да ва -
ње и, ре ци мо, на пра ви ће мо ет -

но-ку так, па са да се ли мо ру ко -
тво ри не и дру ги ин вен тар. Треба
још не ку па пи ро ло ги ју да за вр -
ши мо, а отва ра ње се оче ку је на
про ле ће – на ја вљу је Ана Фишер.

Она на во ди да је ште та што
не ма мла ђих чла ни ца, ко је при -
том сла бо го во ре ма ђар ски. За -
то у по след ње вре ме до ла зи

настав ник из Ру му ни је, ко ји
под у ча ва и де цу у Вој ло ви ци.

– Чла ни це су ма хом ста ри је
осо бе. Тек по не ка има ис под
пе де сет, и сва ке сре де се ле по
дру жи мо. Има мо жен ски хор
од нас два на ест, а ра ди мо под
па ли цом Ју ли ја не Ал ма ши, на -
став ни це у ива но вач кој шко ли.
На ре пер то а ру су углав ном пе -
сме Се кељ-Ма ђа ра. Оба ве зно
на сту па мо на „Да ну ма тер њих
је зи ка” или при ли ком да на шко -
ле, као и на су сре ти ма ју жно -
ба нат ских Ма ђа ра у окол ним
ме сти ма. Ба ви мо се и из ра дом
руч них ра до ва и ста рин ских ко -
ла ча. Ре ци мо, за на ше „Ри бар -
ске да не и но ћи” пра ви мо ме -
ки ке и кроф не, а у за ви сно сти
од ма ни фе ста ци је, спре ма мо
раз не вр сте ко ла ча, па ре ци мо
у До ло во но си мо штру дле. Нај -
че шће са ми фи нан си ра мо пут,
а по не кад нам по мог ну Ме сна
за јед ни ца или Дом кул ту ре. Ова
уста но ва нам је бес плат но усту -
па ла про сто ри је, а је дан пут смо
до би ли и од Гра да но вац за про -
је кат. Мо рам да ис так нем и то
да не ко ли ко пу та го ди шње пра -
ви мо ча јан ке, ка да нам до ла зе
су на род ни ци из око ли не – ис -
ти че пот пред сед ница.

ТЕ ЖАК ПУТ ДО РЕ ШЕ ЊА ЗА СЕ О СКА СМЕ ТЛИ ШТА (3)

ДЕ ПО НИ ЈЕ ТРЕ БА (ШТО ПРЕ) ГА СИ ТИ

И глогоњско смеће још увек на истом месту

У СТАР ЧЕ ВУ, 29. НО ВЕМ БРА

Имен дан До ма 
кул ту ре

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца пла ни ра из град њу
но ве пе шач ке ста зе ис пред
фуд бал ског игра ли шта у Ули -
ци мар ша ла Ти та. Пре да ва ње
за по љо при вред ни ке на те ме
као што су плод ност зе мљи -
шта, ути цај ђу бри ва на раст
би ља ка и про из вод ња и за шти -
та па при ке би ће одр жа но у су -
бо ту, 7. де цем бра, од 18 са ти,
у са ли Ме сне за јед ни це.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће тре нут но сре -
ђу је цен тар се ла, а рад ни ци
са ку пља ју ли шће и пот кре су -
ју ту је док че ка ју да не без ки -
ше за на ста вак кр пље ња ру па
у ас фал ту. Ма ни фе ста ци ја „Са -
бор пе сме и ле по те Ср би је”
одр жа на је у не де љу, 1. де -
цем бра, у спорт ској ха ли.
Пред став ни це удру же ња же -
на би ле су на про сла ви Ам ба -
са де Ру му ни је у бе о град ском
хо те лу „Ха јат”, ка да су пред -
ста ви ле но шње, руч не ра до ве
и не из о став ни ба нат ски хлеб.
Че твр та фол клор на гру па и
пр ви ан самбл До ма кул ту ре
го сто ва ће од 11. до 15. де цем -
бра на фе сти ва лу у Пра гу.

До ло во: Због ра до ва на елек -
трич ној мре жи у че твр так, 5.
де цем бра, би ће ис кљу че на
стру ја у се лу. КУД „Ба нат ски
вез” из До ло ва уче ство вао је
на „Са бо ру пе сме и ле по те
Ср би је” у Но вом Се лу, ка да
су за нај леп ши пар по из бо ру
пу бли ке иза бра ни Ми ла на
Стан ко вић и Фи лип Мар ко -
вић, док је Ми ли ци Ни ко лић
при па ла дру га на гра да за нај -
леп шу де вој ку у на род ној но -
шњи по ми шље њу струч ног
жи ри ја.

Гло гоњ: Рад ни ци ко му нал ног
пред у зе ћа за ме ни ли су оште -
ће не и по ло мље не да ске на
клу па ма у пар ку. Ет но лог Ни -
ко ла Вла јић одр жао је пре да -
ва ње о ју на ци ма срп ског
устан ка у Вој во ди ни – Кни -
ћа ни ну, Ко са ни ћу и Шу пљик -
цу – у пе так, 29. но вем бра, у
До му кул ту ре.

Ива но во: Иа ко је Ме сна за -
јед ни ца за мо ли ла ме шта не
да не ба ца ју сме ће на ула зу у
се ло код мо ста, јер то ни је
зва нич на де по ни ја, нео д го -
вор ни по је дин ци су то на ста -
ви ли да чи не, а не ки су сни -
мље ни и при ја вље ни на над -
ле жном ме сту.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца ор -
га ни зу је са ку пља ње по лов не
очу ва не оде ће и обу ће ко ју ће
по де ли ти нај у гро же ни ји ма, а
од зив гра ђа на ко ји су до не ли
ства ри је од ли чан.

Ка ча ре во: Про мо ци ја књи га
„Кроз пр сто хват ци ме та” и
„За при ча ва ње. За ва ра ва ње. За -
ви ри ва ње.” Алек сан дре Ми -
хај ло вић из Пан че ва упри ли -
че на је у пе так, 29. но вем бра,
у све ча ној са ли Ме сне за јед -
ни це. Удру же ње Ма ке до на ца
„Вар дар Ка ча ре во” сни ма ће
уско ро бо жић ну пе сму за РТС.

Омо љи ца: КУД „Жи сел” ор -
га ни зу је упис у све ста ро сне
фол клор не гру пе, а упо ре до
с тим при пре ма се за тра -
дици о на лан го ди шњи кон -
церт, ко ји ће би ти одр жан
22. де цем бра.

Стар че во: Дом кул ту ре је обе -
ле жио свој дан у пе так, 29.
но вем бра, у ма лој са ли, уз
кул тур но-умет нич ки про -
грам. Су тра дан је епи скоп
Ни ка нор у прат њи ви ше све -
ште ни ка осве тио те ме ље но -
ве цр кве. Пре да ва ње на те му
упо тре бе пче ли њег отро ва
упри ли че но је у сре ду, 4. де -
цем бра, у све ча ној са ли Ме -
сне за јед ни це.

Месне актуелности 

Ма ни фе ста ци ја под на зи вом
„Са бор пе сме и ле по те Ср би је”
одр жа на је у не де љу, 1. де цем -
бра, у ор га ни за ци ји Кул тур но-
про свет не за јед ни це Ср би је и
ло кал них ин сти ту ци ја – Ме сне
за јед ни це и До ма кул ту ре, а
под по кро ви тељ ством Гра да
Пан че ва.

Овај до га ђај при ву као је мно -
го пу бли ке, као и ве ли ки број
уче сни ка, а по ред свих фол -
клор них сек ци ја До ма кул ту -
ре, на сту пи ли су ка ко ис так ну -
ти естрад ни умет ни ци, та ко и
на де се ти не де во ја ка и мо ма ка
у на род ним но шња ма.

Одр жа на су и над ме та ња у
не ко ли ко ка те го ри ја. Та ко је,
на кон што су сви кан ди да ти

от пе ва ли по две из -
вор не на род не пе -
сме, за нај бо љу ин -
тер пре та тор ку про -
гла ше на Је ле на Па -
јић из Но вог Ми ло -
ше ва. У ме ђу вре ме -
ну је упри ли чен из -
бор за нај леп шу де -
вој ку у но шњи, а по -
бе ди ла је Но во се -
љан ка Ма ри на Ма -
ли ца, док су на гра -
ђе не и ње не су гра -
ђан ке Ма ри ја Буб -
ње вић и Ања Ра ђен,
као и До лов ка
Мили ца Ни ко лић.
По ред то га, нај леп ши пар у но -
шњи чи ни ли су Ма ри на

Малица и Ма ри нел Ма лај ма -
ре (Но во Се ло), а дру го ме сто

су за у зе ли Ми ла на
Стан ко вић и Фи лип
Мар ко вић (До ло во).
Спе ци јал на на гра да до -
де ље на је и естрад ној
умет ни ци Из во рин ки
Ми ло ше вић, а пу бли -
ку су за ба вља ле и ње -
не ко ле ге Дан ка Сто -
јиљ ко вић и Ра де Јо ро -
вић. Све њих пра тио је
На род ни ор ке стар из
Но вог Се ла.

До га ђај је имао и ху -
ма ни тар ни пред знак,
јер је при ку пљан до -
бро вољ ни при лог за ле -
че ње ма ле Пе тре Ђор -

ђе вић, а у ку ти ји се на шло око
осам де сет хи ља да ди на ра.

Најлепши носиоци ношњи

И стари и нови: Јелесијевић и Јешић

Мекике и крофне добро ишле на „Рибарским данима”
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МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(2
/2

8
5

9
7

1
)

УГАЉ
Ковинска коцка 6.850

Пљевља 13.500

Сушени вреоци 13.500

ИСПОРУКА У РОКУ
ОД 24 САТА

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
ЧЕКОВИМА до 180 дана

063/832-29-79
069/716-463 (9

/2
8

6
4

6
4

)

ОПЕЛ АСТРА Г караван
2007. годиште, 1.800 евра.
060/525-41-07. (СМС)

ПРОДАЈЕМ рено сеник
2005. годиште, дизел. Тел.
062/145-57-01. (СМС)

ПРОДАЈЕМ камион рено
премијум 420 R, у возном
стању. 063/103-04-33.
(285938)

ПОЛО 1.0, бензинац, пре-
шао 115.000, регистрован
до октобра 2020. Тел.
063/716-48-68. (286260)

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, црн,
клима, подизачи, реги-
строван, одличан.
064/142-55-93. (286270)

ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел,
регистрован. Тел. 063/778-
81-33, 013/332-384. (286326)

АУТО рено твинго, 2000.
годиште, врло добро ста-
ње, серво волан, зимске гу-
ме. 066/345-476. (286331)

ПРОДАЈЕМ форд фокус
ТДДИ, 1.8, 2000. годиште,
1.200 евра. 063/118-70-80.
(286377)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколи-
цу носивости 400 кг, цена
110 евра. 062/335-241.
(286389)

ДАЧИЈА 1.4, 2005, фул
опрема, 150.000 км, исте-
кла регистрација.
064/587-50-24. (286440)

ПУНТО 1.1, 1998, троје
врата, атестиран плин, ис-
текла регистрација.
064/587-50-24. (286440)

ШКОДА фабија, 1.4, 2007,
11/2020, 157.000, зедер,
3.200 евра. 064/651-32-65.
(286455)

ОТКУП возила, алата, про-
даја делова. 063/782-82-
69, 061/211-59-15.
(285766)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (285766)

ПРОДАЈЕМ тањирачу и
круњач прекрупач.
069/617-059. (26407)

ПРОДАЈЕМ гаражу на Ко-
тежу 2. 062/814-84-25
(СМС)

ПУНТО 1.2, 2011/12, пето-
ра врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (286440)

ДОБЛО макси теретни,
1.4, 2007, атестиран плин.
064/587-50-24. (286440)

ПЕЖО 1.4, 2007, петора
врата, фул опрема.
064/587-50-24. (286440)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, пе-
тора врата, сва опрема.
064/130-36-02. (286440)

ЈУГО 55, 2006, атестиран
гас, фијат пунто, 1996. го-
дише, очувани, регистро-
вани. 063/140-62-92.
(286445)

ОПЕЛ корса Д, 2007, 1.3,
мулти џет, спорт. 063/256-
191. (286417)

ИЗДАЈЕМ повољно монта-
жну гаражу на Тесли.
063/876-10-43, 063/700-
10-91. (286341)

КУХИЊСКИ бојлер, веш-
машина, половни делови
од веш-машина. 013/252-
05-10, 063/703-76-07.
(286316)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео-
касета квалитетно пресни-
мавам на ДВД. 063/288-
278, 343-563. (286310)

ПРОДАЈЕМ „лифам“-ов
круњач-прекрупач, повољ-
но. 063/771-15-68. (СМС)

ПРОДАЈА огревног дрвета,
буква, багрем, цер, исече-
но и исцепано. „Босанац
013”, 064/357-82-08.
(285901)

ШПОРЕТ на дрва, тики
бојлер, перомат, мотор
АПН 4. 061/644-62-07.
(286208)

ШТЕДЊАК за етажно гре-
јање на чврсто гориво, ал-
фа 70 Е, 36.000 динара.
064/267-54-42. (286223)

ПРОДАЈЕМ исправан
фрижидер горење.
063/155-85-95. (285932)

ЗАМРЗИВАЧ 260 литара,
сандучар, горење 120
евра. 062/504-504.
(286379)

ПРОДАЈЕМ свиње за кла-
ње. Тел. 013/618-484.
(286382)

ПРОДАЈЕМ товљеника и
кавезе за коке носиље, је-
дан полукавез. 065/331-
82-63. (286386)

НА ПРОДАЈУ мангулице за
клање, козе и јарићи. Зва-
ти после 17 сати. 065/961-
02-14. (286387)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаран-
ција, вршимо ремонт.
063/705-18-18, 335-930.
(286399)

ПРОДАЈЕМ букова и церо-
ва дрва, 6.000, изрезана.
„Топлина”, 063/364-310.
(286408)

ПРОДАЈЕМ крека весо,
цена 7.000 динара.
065/865-66-70. (286410)

ПРОДАЈЕМ женску гарде-
робу 40 - 42, из Немачке,
и торбе. 062/814-84-68.
(286432)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, равна плоча, веш-
машина, ТВ филипс.
063/158-27-50. (286433)

ПРОДАЈЕМ плински ка-
мин 12. 063/256-191.
(286417)

ПРОДАЈЕМ јунећу полут-
ку, 8. децембра. 063/212-
195. (286419)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја: столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (286227)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње,
може и полутке. Омољица,
617-336. (286248)

ПРОДАЈЕМ кревете самце
– на спрат, и душеке за
кревете. 064/143-52-98.
(286259)

ПРОДАЈЕМ носач за скије
и кровни пактрегер за ау-
то. 063/716-48-68.
(286260)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
013/631-811, 064/288-74-
71. (286262)

ШПОРЕТ на бутан, две

рингле и бутан боцу про-

дајем. 013/352-038.

(286266)

НА ПРОДАЈУ трактор ИМТ

560 и мушко теле.

066/354-791. (286272)

ПРОДАЈЕМ шпорет смеде-
ревац седмица, бицикл по-
ни, дечји моторбицикл и
бицикл. 064/367-96-96.
(286283)

СВИЊСКЕ полутке, праси-
ћи, услужно клање, могућ-
ност доставе, квалитет.
065/614-74-40. (286295)

ВЕШ-МАШИНА горење,
столица за клавир, тросед,
две фотеље. 064/290-46-
44. (286307)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв.
Тел. 063/827-79-89. (286342)

УГАОНА гарнитура, са-
мачки кревет, трпезариј-
ски сто, столице, компју-
терски сто. 063/861-82-66.
(286353)

ДЕБЕЛА свиња и прасићи
на продају. Тел. 061/286-
41-00. (286308)

ПРОДАЈЕМ цепач за дрва.
Љубомир. 064/980-73-17.
(286320)

ПРОДАЈЕМ фрижидер ма-
ли, ккомбиновани фрижи-
дер велики, веш-машину.
064/129-73-60. (286359)

ТЕЛЕВИОР, лустер, стазе,
нафтарица, кровни носач
југо. 062/847-13-62. (286345)

ФРИЖИДЕР 145 л – 165 л,
веш-машина, комбиновани
фрижидер, турбо рерна.
063/861-82-66. (286353)

ПРОДАЈЕМ товне свиње и
прасиће, клање и превоз.
063/812-36-04, 062/691-
205. (286354)

ПРОДАЈЕМ кухињске еле-
менте: судопера 3.000 но-
ва. 371-568. 063/773-45-
97. (286370)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
candy C 241, скроз ис-
правна, 60 евра. 066/950-
96-97. (286469)

ПРАСИЋИ, крмаче и бали-
рана детелина на продају.
Мића, 064/303-28-68.  

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, дво-
крилна улазна врата.
352.114. (286358)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, долазим на
адресу. 061/148-01-31.
(285482)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
замрзиваче, фрижидере,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47, долазим на адресу.
(286078)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, перје,
гвожђе, бакар, акумулато-
ре. 066/900-79-04.
(286214)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (286220)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, стрипове, си-
фон флаше, старе играчке
и остало. 063/705-18-18,
335-930. (286399)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност није битна, вр-
шимо ремонт. 063/705-18-
18, 335-930. (286399)

У Пелистерској улици у
Панчеву продајем 4 плаца,
укупно 36 ари 67 квм,  на
једном месту. Парцела бр.
11972 плацеви 8,9,10,11.
Може све или посебно.
065/257-91-00. (СМС)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
легализовано. 063/771-42-
24. (286294)

КОД ГИМНАЗИЈЕ, етажни
део куће, I спрат, 70 квм.
063/870-74-56. (286322)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље на Новосељанском
путу, пре Крнете. 063/103-
04-33. (285939)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (286102/3)

КАЧАРЕВО, на подају дво-
спратна комфорна кућа
на идеалној локацији.
063/401-052. (285895)

ОМОЉИЦА, започет обје-
кат 200 квм, гаража, стру-
ја, вода, плац 11.5 ари.
064/260-05-34. (286265)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иланџа,

са 27 ари грађевинског

плаца, 18.500 евра.

065/342-23-91. (286213)

ПРОДАЈЕМ, Скробара 10

ари, ЗФ фабрика, започе-

та градња, легализација.

060/346-51-11. (и)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.ПРОДАЈЕМ кућу на Миси,

код школе, две етаже, по-
вољно. 063/787-31-39.
(286289)

ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУ-
СТРИЈСКО земљиште, 110
ари, 1.700 евра/ар. Север-
на зона. 064/136-42-00.
(286166/р)

СТАРЧЕВО, 10 ари, 240,
локал,  45.000; плац Стре-
лиште, 9 ари, 40.000.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (286391)

КУЋА, 120 квм, две једи-
нице, 5,5 ари, Цара Душа-
на. 064/075-23-67.
(286301)

ЈАБУКА, кућа 100 квм,
плац 5 ари, 27.000 евра.
063/870-74-56. (286322)

КУЋА 100 квм, Козарачка
10-б, 25.000 евра.
062/830-29-01. (286461)

КУЋА 60 квм, 2 ара, Коза-
рачка 10-а, 13.000 евра.
062/830-29-01. (286461)

КУЋА, 70 квм, монтажна,
нова, 15.000 евра, 2 ара,
Козарачка 10-ц. 062/830-
29-01. (286461)

ВОЈЛОВИЦА, 70 + 30 квм,
на 6 ари, 40.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (286305)

ЊИВА, 72 ара, Јабучки
пут, код „Споменка”, дру-
га дуж, 7.000. 060/353-99-
10. (286348)

КУЋА, 140 квм, помоћни
објекти, 17 ари, центар
Иланџе. 064/075-23-67.
(286301)

ПРОДАЈЕМ кућу на Куде-
љарском насипу, 140 квм,
1/1. 061/590-24-70.
(286426)

ПРОДАЈЕМ два плаца и
две викендице, Јабуков
цвет. 069/158-63-76. (286414)

ПРОДАЈЕМ плацеве на
Златибору, 800 евра по
ару. 069/158-63-76.
(286414)

СТАРА кућа на 6 ари пла-
ца, близина центра. Вла-
сник. 064/136-42-00.
(186443)

ПРОДАЈЕМ кућу у Тополи,
површине 68 квм, са пла-
цем од 7 ари, 20 квм.
064/134-97-60. (286439)

ПРОДАЈЕМ кућу са два
стана, Светозара Милети-
ћа. Тел. 063/776-17-77.
(286457)

СОДАРА, двособан стан,

55 квм, 23.000 евра.

064/035-79-58. (286450)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, договор. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(286309)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, X, ЦГ, 39.000, дого-
вор. (300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(286305)

ЦЕНТАР, једнособан, 28
квм, 18.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(286309)

СТРЕЛИШТЕ, трособан
стан 96 квм, (81 ЦГ), IV
спрат. 064/1`63-57-59.
(286264)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 квм, VI, ЦГ, 42.000, до-
говор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(286305)

СЕНИОРСКИ програм за
65+. Правни начин за си-
гурно треће доба. АМК
некретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (286338)

КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ
столарија, паркет, сигур-
носна врата, без посред-
ника. 061/613-10-11.
(286311)

НОВА МИСА, трособна
етажа, ВПР, гаража, по-
друм, 48.000. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(286393)

КОТЕЖ 1, троипособан,
IV, ЦГ, лифт, без улагања.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (286278)

ЧЕТВОРОСОБАН, 173
квм, центар, салонски, те-
раса, подрум, тавански
простор. (470), „Дива не-
кретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (286300)

СОДАРА, троипособан, VI,
ЦГ, лифт, поглед на реку.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (286278)

АМК некретнине. Процена
продајне вредности не-
кретнина. Његошева 12.
061/262-08-44. (286338)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ дво-
собан, трособан стан.
062/208-828. (286261)

ЈЕДНОСОБАН, 38 квм,

центар, салонски, идеалан

за канцеларију. (470),

„Дива некретнине”, 345-

534, 064/246-05-71.

(286300)

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

ПЛАЦ, Шарпланинска, 4.5
ари, темељ, вода, 19.500.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (286467)

КУПУЈЕМ стару кућу или
плац 4 – 7 ари, у ширем
центру Панчева. 065/258-
87-88, 066/299-666. (286001/р) 

ДВА ЛАНЦА багрем шума,
у Шушари, продајем,
3.600 евра. 063/776-16-77.
(286457)

КУЋА, Банатско Ново Се-
ло, ПР + ПК, 40.000, 150
квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286467)

ИВАНОВО, реновирана
кућа, 70 квм, на 14 ари,
18.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286466)

ВИКЕНДИЦА, песак, ПР +
ПК, 122 квм, 35.000 евра.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (286467)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
11 ари, на продају, усељи-
ва. 064/172-86-12. (286314)

БРЕСТОВАЦ, ПР, нова,
усељива, хитно, 84 квм,
16.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286467)

СТРОГИ центар, кућа 215
квм, 4 ара. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (286309)

КУЋА, СУ, ПР, I, ПК, Ми-
са, 400 квм, 250.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (286467)
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СТАНОВИ

ПОНУДА

AKCIJA!
5.12-11.12.2019.

Sir Gauda/Edamer 
Montella rinfuz 100 g

Kisela pavlaka 20% mm
Mlekara Pančevo 400 g

Krem Eurocrem 
500 g

Banana 
1 kg

189....

00
RSD

Pileći batak i karabatak 
1 kg

59....

99
RSD

89.99

-33%

69....

00
RSD

89.99

-23%

109....

99
RSD 269....

00
RSD

369.99

-27%

RSD

00
....189

RSD

99
....59

89.99

RSD

00
....69

89.99

-33%

89.99

-23%

RSD

99
....109

369.99

-27%

RSD

00
....269

Поликлиника „Panmedica” Панчево

Тел. 013/351-551, 064/133-54-98

Др мед. Душан С. Анђелковић
интерниста-гастроентеролог

• интерна медицина, гастроентерологија

• ултразвук стомака, гастроскопија,
колоноскопија

Панчево, Жарка Зрењанина број 125

ДВОИПОСОБАН стан на

Стрелишту, 66 квм, укњи-

жен, централно грејање,

лифт, ПВЦ столарија, си-

гурносна врата, продаје га

власник. 063/376-191,

063/376-189. (286323)

ТЕСЛА, 56 квм, ТА, ВПР,

тераса, 35.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(286278)

ТСЛА, новија зграда, ду-

плекс, 80.000; једноипосо-

бан, I, 26.000.    (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(286466)

КОТЕЖ, 45 квм, мањи
двособан, лифт, ЦГ,
35.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. (286379)

ЦЕНТАР, 51 квм, двосо-
бан, 29.000, полусутерен,
усељив. „Гоца”, 063/899-
77-00. (286379)

КОТЕЖ 1, 2.5, ЦГ, 47.000;
Тесла, дворишни, 34,
10.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (286123)

ШИРИ центар, двоипосо-
бан, IV, ТА, 58 квм,
28.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286393)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
IV, ЦГ, дуплекс, 70 квм.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286393)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
55 квм, II, уредан, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (љ286350)

ТОП! Карађорђева (Њего-
шева – ЈНА) 109 квм –
59.000 евра. АМК, Њего-
шева 12. 061/262-08-44.
(286338)

СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, 62 квм, XII,
ЦГ, усељив. 064/327-54-
10. (186356)

ЦЕНТАР, новија зграда,
лукс стан, трособан, II, ЦГ,
68.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (љ286350)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. Л064/171-22-70,
064/090-10-92. (286360)

НОВА МИСА, једнособан,
33 квм, ВП, ТС, тераса,
22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(286376)

ТЕСЛА, Нови свет, новија
градња, четворособан, ду-
плекс, 112 квм, IV, ЦГ, без
улагања, 92.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (286376)

МИСА, 50 квм, 24.250, ре-

новиран, приземље, посе-

бан улаз, власник.

063/304-222. (286330)

СТРЛЕИШТЕ, двособан, 55

квм, III, ЦГ, 31.000, дого-

вор. (336), „Олимп”, 351-

061, 063/274-951. (286376)

КОТЕЖ 2, двособан, преу-

ређен у двоипособан, 60

квм, V, ЦГ, усељив, 42.000,

договор. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(286376)

КОТЕЖ 2, леп троипосо-

бан, 55.000, већи двосо-

бан, 40.000.  (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(286101)

СОДАРА, двособан стан,
55 квм, 23.000 евра.
064/035-79-58. (286450)

ХИТНО купујем стан, ис-
плата у кешу. 060/551-64-
50. (286350)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту и Содари, повољно.
066/937-00-13. (1286438)

АГЕНЦИЈА (470), „Дива
некретнине” купује стано-
ве. Дискреција, правна си-
гурност. 345-534, 064/246-
05-71. (286300)

АМК некретнине. Купови-
на станова, брза реализа-
ција. Његошева 12.
061/262-08-44. 
(286338)

ТЕСЛА, двособан, IV, 52,
ТА, празан, 35.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (286467)

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан, ис-
плата одмах. 064/385-31-
15. (285207)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потреб-
ни станови и куће, брза и
сигурна продаја. 061/662-
91-48. (286466)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у центру.
062/978-34-26, 063/313-
005 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 46 квм на
Котежу 2. 062/271-124
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
ришни стан у центру. Де-
позит обавезан. 061/162-
34-63. Зоран. (286206)

ИЗДАЈЕМ кућу са двори-
штем, стара Миса.
060/011-96-66. (286277)

ИЗДАЈЕМ два трособна
стана, ненамештена стана
у кући на новој Миси, са
ЦГ, цена 150 евра.
060/096-34-09. (286282)

НОВА МИСА, издајем јед-
ноиособан празан стан.
061/208-51-51. (286290)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан за издавање.
064/145-47-48. (286291)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен двособан стан, 80
квм, угао Книћанинове и
Светозара Шемића.
062/435-323. (186298)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике у центру града.
062/435-323. (186298)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на новој Миси,
за самце. 063/839-56-81,
013/370-398. (286304)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру. Тел.
062/978-34-26. (286336)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, 54 квм, цен-
тар, гас. 064/320-84-32.
(286364)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ЕГ,
54, 40.000, сређен. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (286467)

ШИРИ ЦЕНТАР, четворо-
собан, дуплекс, новија
градња, 91 квм, III, ЦГ,
лифт, 70.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (286376)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.5
ар, ЕГ, 60.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (286393)  

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
шири центар, ново, 27
квм, приземље, власник,
укњижено, 24.000.
060/559-.47-94. (286465)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88, трособан, 55.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (286467)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (286393)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру. Тел.
069/351-63-63. (286337)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, нова Миса,
ТА, приземље. 063/779-
61-32. (86327)

ИЗДАЈЕМ фул намештену
гарсоњеру, Котеж 1, ЦГ,
на дуже. 066/494-900.
(286339)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи
стан, 27 квм, на Миси,
близу школе. 061/131-26-
42. (286373)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, Котеж 2. 063/744-68-
09. (286378)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике,с амце, студенте,
центар. Раднички смештај.
063/502-211. (286384)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Тесли, намештен, ЦГ.

Тел. 063/371-325. (286401)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,

намештен, са грејањем.

065/865-66-70. (286410)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, центар, ТА, wi/fi,
130 евра. 069/113-00-73.
(286434)

ИЗДАВАЊЕ, Миса, једно-
собан празан, ЕГ, први.
069/744-286. (2864679

ИЗДАЕЈМ луксузно наме-
штен стан на Стрелишту.
063/801-90-47. (286431)
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013/334-345

ДВА ЧАСА ГРАТИС

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



ТУРИЗАМ

РАЗНО

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202

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

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ
– МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 
адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -
вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. децембар 2019.

Akcionarsko društvo „Feromont oprema” iz Pančeva,
Ul. Skadarska br. 77 poziva zainteresovane da se pri-
jave na

OGLAS

za sledeće poslove:

1. BRAVAR – više izvršilaca sa iskustvom na poslo-
vima izrade čeličnih konstrukcija i delova konstruk-
cija na neodredjeno vreme i sa probnim radom od
dva meseca. Školska sprema: III ili IV stepen
školske spreme.

2. ZAVARIVAČ – više izvršilaca. Uslovi: Na neodre -
djeno vreme i sa iskustvom na poslovima zavari-
vanja, probni rad u trajanju do dva meseca.

Oglas je otvoren od 02. 12. 2019. godine do popune.
Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu na
adresu: „Feromont oprema” ad Pančevo, Skadarska
77 ili na e.mail: office@feromontoprema.rs. Informaci-
je na tel. 013/331-277 od 08 do 15 sati. 

 
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,

procesne i industrijske opreme i postrojenja

С Е Л И Д Б Е
ПЕТРОВ – ТРАНСПОРТ

У земљи и
иностранству превоз

робе и селидбе
са радницима и без.
Монтажа и демонтажа

намештаја.

Тел. 061/324-37-50,
Стева

(9/285322)

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 Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 
од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница
„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

(7/284892)

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

поводом успешно изве-
дене операције и спа-
сеног живота, велико
људско хвала др Душа-
ну Стојићу, др Алексан-
дру Маричићу и др Ми-
њи Стојановићу Болни-
це Панчево, велико хва -
ла свом особљу интен-
зивне неге и одељења
опште хирургије за све
што су учинили за мене.

М. Симеуновић

(7/286366)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

• Управљање стамбеним
заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

ЛУКСУЗАН, комплетно
опремљен двособан стан
са ЦГ, на Котежу 2, за из-
давање. Моб. 063/701-11-
31. (286456)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
ипособан, довришни стан
код Болнице.   063/809-
51-72. (2864479

ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал 84
квадрата у Моше Пијаде,
Хотел „Тамиш”.  060/070-
56-78. (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ два сређена по-
словна простора од 170
квм и 75 квм, на Јабучком
главном путу. Vi ber 076
425-03-02. (285100)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
између Библиотеке и Мак-
сија, Немањина 5.
064/134-06-08. (285937)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, Змај Јовина 5-б, изу-
зетан, 39 квм, 36.000 евра.
064/217-79-88. (285768)

ИЗДАЈЕМ повољно мањи
локал поред Зелене пија-
це. 063/876-10-43,
063/700-10-91. (286341)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (286234)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру града, 25 квм.
062/435-323. (286298)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор у Горњем граду, у
близини здравствене ста-
нице, 100 квм, идеалан
магацински простор, кан-
целарија, санитарни чвор,
сређен, иодмах усељив.
Тел. 063/845-44-59.
(286315)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (286267)

ИЗДАЈЕМ више канцела-
ријских простора, 150
квм. АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-
250. (286324)

ИЗДАЈЕМ фризерски про-
стор у Панчеву, договор.
063/224-437. (286430)

ПРОДАЈЕМ локал 62 квм,
погодан за више делатно-
сти, повољно, може и за-
мена. 065/510-52-56.
(286428)

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

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету Идеал, на Стре-
лишту. 013/333-160,
063/106-02-84. (285608)

ЛОКАЛ, канцеларија, цен-
тар, 12 квм, укњижен. До-
говор. (470), „Дива не-
кретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (286300)

ИЗДАЈЕМ локал од 64 квм,
у центру. Тел. 063/722-49-
98. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
45 квм. 063/101-69-37.
(186349)

ПРОДАЈЕМ повољно локал
на пијаци. 063/101-69-37.
(286349)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 82, 120, 160, 232 квм.
060/312-90-00. (286258)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, смартблок, од-
лична локација, 34 квм.
064/006-43-33. (286388)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор са двориштем, засе-
бан улаз и више локала. Ја-
бука. 063/351-709. (286357)

ИЗДАЈЕМ локал из два ни-
воа, 110 квм. Војводе Пут-
ника 29. 063/278-250.
(286324)

ПОТРЕБНА радница. Мар-
кет „Цеца”. 060/555-11-73.
(286368)

ТУРИСТИЧКОЈ агенцији
потребан агент продаје ту-
ристичких аранжмана.
Обавезно искуство. CV по-
слати на
sun kis stra vel srb@g mail.com
(285104/5)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (286312)

ПОТРЕБАН конобар или
конобарица за кафић.
Звати на 013/331-241. (ф)

CAF FE FLA MIN GO тражи
девојку за рад, са иску-
ством. 069/364-10-04.
(286293)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари, Ул. Вељка Петровића
12-а, Панчево. 063/130-
75-40. (286424)

ПОТРЕБАН мајстор за мо-
лерско-гипсарске радове.
063/861-44-00. (286415)

ПОТРЕБАН радник у пека-
ри, са или без искуства, и
продавац. 061/360-28-87.
(286449)

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

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (285592)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђевинског материјала, се-
лидбе. Иван. 064/243-82-
85. (285436)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа рад-
ника. Одвозимо непотреб-
не ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(286334)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (286363)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. 064/354-
08-09. (286296)

ВРШИМ превоз робе у
свим правцима, чистим
шут, таване, подруме, дво-
ришта, гаража, шупа, из-
бацујем полован наме-
штај, рушим старе објекте.
Повољно. Златко. 063/196-
54-56. (286319/21)

РОЛО-НАЈ: нуди уградњу,
поправку ролетна, венеци-
јанера, комарника, завеса,
најповољније. 063/894-21-
80. (286429)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (286246)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(286242)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (286244)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (286257)

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

РАДИМО зидање, бетони-
рање, поправка старих,
нових кровова, разне изо-
лације. 013/664-491,
063/162-53-89. (286015)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сер-
вис „Фриго Пеђа”,
013/310-300, 063/771-24-
16. (286007)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, изра-
да нових, преправка, по-
правка старих, расвета.
063/644-353. (285937)

РОЛО-НАЈ: израђује и
уграђује роло заштитна
врата, челична врата, тен-
де. Најповољније.
063/894-21-80. (286429)

РОЛО-НАЈ вам нуди изра-
ду, уградњу - хармо-вра-
та, туш-кабина, најповољ-
није. 063/894-21-80.
(86429)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(286413)

СЕЛИДБЕ, превоз аута,
мотоцикла, робе, изнајм-
љивање ауто.комби прико-
лице. 062/816-66-78.
/(286453)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски радови,
поставка ламинат, кера-
мике, проверите. Тип-топ
+. 062/816-66-78.
(286453).

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијеми камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (286451)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (286246)

ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволлу за управљача мо-
торног чамца бр. 363/81
од 20. 06. 1981, на име
Целин Зоран. (286209)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете,  ТА пећи, бојле-
ре, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (286459)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (286274) 

ПОПРАВЉАМ ТА пећи,
веш-машину, кућне апара-
те, инсталације. 060/180-
02-83.  (286359)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћа-
ње, професор. Центар,
013/353-569, 061/603-94-
94, 066/405-336. (286107)

ЕНГЛЕСКИ свим узрстима,
долазим, јефтино, 25 го-
дина искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(286392)

ЧИСТИМ куће, станове,
канцеларије. Поуздана
особа. 061/613-11-73.
(286435)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (286444)

ОБАРАЊЕ стабала, чи-
шћења тавана, подрума,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (286446)

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, шупа,
чишћења, одношење ства-
ри. 060/035-47-40.
(286446)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (286423)

УСЛУГЕ одржавања гроб-
них места. 060/333-28-23.
(2864269

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (286452)

ТРАЖИМ посао месара, у
преради и припреми.
Имам радно искуство.
063/869-54-18. (286448)

ОЗБИЉНА, поуздана жена
чувала би старије лице.
063/707-19-88. (286460)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије на неодређено
време. 060/033-56-10.
(286454)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: купа-
тила, поправке/преправке,
реновирање, вентили, сла-
вине, одгушење. 061/193-
009. (285962)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, гуртне. Уграђу-
јем/поправљам. 064/181-
25-00. (285976)

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

ПОТРЕБАН радник у ауто-
перионици. Звати на
064/646-6610. (ф)
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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.

Последњи поздрав

куму

ЗДРАВКУ

ВАСИЉЕВИЋУ

од куме СТАНЕ

са децом

(86/286380)

Драги тата и деда

ЗДРАВКО ВАСИЉЕВИЋ

Био си наш понос

Био си наша снага

Био си наше све.

Почивај у миру.

Заувек твоји: ЛЕЛА, ЦОКА, НИКОЛА и САЛЕ

(87/286380)

Отишао си изненада и тихо

ЗДРАВКО ВАСИЉЕВИЋ

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја

доброта, ведри дух и велико срце.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Супруга ГОРДАНА

(89/286380)

Вољени мој тата

ЗДРАВКО ВАСИЉЕВИЋ

Нестао је твој глас, нестали су твоји покрети,

нема више твог погледа, твојих очију, све је

нестало, престало, утихнуло...

Али наша љубав не, она не престаје, неда да се

умре. Зато што није могуће да те нема. Зато што

наша љубав и даље траје, зато што те волимо, а

чим те волимо то значи да и даље постојиш.

Твоја ВИКИЦА, СТАША и НЕША

(90/286380)

Престало је да куца срце нашег драгог супруга,

оца, таста и деде

ЗДРАВКА ВАСИЉЕВИЋА

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју

време не лечи, нек те у тишини вечног мира

прати наша љубав јача од времена и заборава.

Заувек у нашим срцима.

Супруга ГОРДАНА, ћерке ОЛИВЕРА

и ВИОЛЕТА, зетови НЕНАД и АЛЕКСАНДАР,

унук НИКОЛА и унуке ЈОВАНА и СТАША

(88/286380)

Последњи поздрав мом брату

ЗДРАВКУ ВАСИЉЕВИЋУ

Породица ГАЂАНСКИ

(59/286317)

Последњи поздрав

ЗДРАВКУ

ВАСИЉЕВИЋУ

од комшија у Улици

Миливоја Блазнавца

бр. 7

(67/286340)

ЗДРАВКО ВАСИЉЕВИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу Бати

од РАНКА са породицом

(76/286361)

Последњи поздрав

ЗДРАВКУ ВАСИЉЕВИЋУ
Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Од НИКОЛЕ, МИЛИЦЕ, ДРАГИЦЕ и ЖЕЉКА

(91/286381)

2. децембра, у 86. години, преминуо је наш драги

АЛЕКСАНДАР МИЛЕНКОВИЋ
1933–2019.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Ожалошћени: супруга МАРИЈА и ћерке ДРАГАНА и МАЈА
(109/286416)

Последњи поздрав брату

АЛЕКСАНДРУ МИЛЕНКОВИЋУ

од брата ТОМЕ са породицом

(107/286416)

Последњи поздрав брату

АЛЕКСАНДРУ МИЛЕНКОВИЋУ

од сестре РУЖЕ са породицом

(108/286416)

Последњи поздрав драгом комшији и пријатељу

АЦИ МИЛЕНКОВИЋУ
од породице ИВАНИЋ

(113/286425)

РАТКО

СТОИЛКОВСКИ
1935–2019.

Ожалошћена

породица

(61/286329)

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

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

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

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

и 37/19-др.закон)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за по-

требе изградње објекта у функцији пољопривред-

не производње-зграда за смештај пољопривред-

них машина и алата на грађ. парцели 1, насталој

парцелацијом кат.парц.топ.бр.1427/2 КО Јабука у

Јабуци, израђен од стране бироа „Мастер Пројект

2015” Панчево, за инвеститорa Ђорђијевски Дра-

гана из Јабуке.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

610, у времену од 08.30 до 11.30 часова у периоду

трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 06.

12. 2019. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја

на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине, на ос-

нову захтева за одлучивање о потреби процене

утицаја на животну средину поднетог од стране но-

сиоца пројекта „PLANT ENERGY SYSTEM” DOO,

Улица Кестенова 4, Панчево, донео је Решење

број XV-07-501-225/2019 којим је утврђено да за

пројекaт Пољопривредног комплекса – стакленик

и постројење за производњу неопходне енергије

за процес пољопривредне производње у стакле-

нику на кат. пар. бр. 175841/1 К.О. Панчево, није

потребна израда студије о процени утицаја на жи-

вотну средину. Увид у донето решење може се из-

вршити у просторијама Градске управе града Пан-

чева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 708.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-

банизам, градитељство и заштиту животне среди-

не, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављи-

вања обавештења, а преко овог органа.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „ПРОМЕТАЛ НП” Улица Спољ-

ностарчевачка 64, Панчево, поднео је захтев за

одлучивање о потреби процене утицаја на живот-

ну средину за Појекaт постројења за складиште-

ње неопасног отпада на кат. пар. бр. 7182 и 7183

К.О. Панчево, Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама

Секретаријата за заштиту животне средине Град-

ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.

2–4, соба 708 у периоду од 06. до 16. децембра

2019. године радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. новем-

бра 2019, у 77. години, преминула наша драга

МИРА ИВКОВИЋ
1943–2019.

Сахрана је обављена 2. децембра 2019. на гробљу Котеж.

Ожалошћени: супруг МИЛОРАД, син СРЂАН и снаја МАРИЈА

(6/286221)

Последњи поздрав драгој прији

МИРИ ИВКОВИЋ

Твоју доброту никада нећемо заборавити.

Прија ОЛГА, СТАНИСЛАВА, ЗОРАН и БАНЕ
(7/286221)

Обавештавамо родбину, пријатеље и по-

знанике да је наша драга

БУДИМКА ЛЕМАЈИЋ БЕБА

преминула 28. новембра 2019, а сахрање-

на 29. новембра 2019, на Новом гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: супруг ЖИВАН, син МИЉАН,

ћерка СВЕТЛАНА, унуке КАТАРИНА, 

МАРИЈА и МАГДАЛЕНА, снаја ЈЕЛЕНА и

зет ДУШАН
(9/286224)

Драга наша

БУДИМКА ЛЕМАЈИЋ БЕБА

Била си јединствена и непоновљива мајка и бака.

Поносни: МАРИЈА, СВЕТЛАНА и ДУЛЕ
(10/286224)

Последњи поздрав вољеној сестри

БЕБИ ЛЕМАЈИЋ
1944–2019.

Сестра ГОРДАНА са породицом

(15/286229)

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и

деди

СТЕВАНУ АВРАМОВИЋУ
1953–2019.

од супруге ГОЦЕ, сина ИГОРА

са породицом, свастике ОЛГИЦЕ

и НАДЕ са породицом

(20/286236)

Последњи поздрав драгом брату

СТЕВИ

од сестре ЦИЦЕ са породицом

(19/286235)

Последњи поздрав

пријатељу

СТЕВИ

Породица

СКНЕПНЕК

(21/1286236)

Последње хвала најбољој комшиници

и дивном човеку

МИРИ ИВКОВИЋ

Вољени живе у нашем сећању.

Њене: ВЕРКА, МИРА и ГОЦА

у Вардарској 8

(27/286245)

Последњи поздрав нашој драгој стрини

МИРИ ИВКОВИЋ

Њени: МИЦА, МИЛОШ и БАНЕ

(28/286247)

Последњи поздрав нашем драгом

СТЕВАНУ АВРАМОВИЋУ

од стрица БРАНКА, стрине МИЛЕВЕ, 

сестре ЗОРИЦЕ, зета ДРАГАНА са децом

ВЛАДИМИРОМ и НЕВЕНОМ

(39/286275)

Последњи поздрав комшиници

МИРИ ИВКОВИЋ

од комшија у Вардарској 8.

(48/286227)

Последњи поздрав

стрини

МИРИ

ИВКОВИЋ

СЛАВИЦА

са породицом

(53/286299)

2. децембра 2019. го-

дине опростили смо

се од наше стрине

МИРЕ

ИВКОВИЋ

ЉИЉА и МИЛАН

(54/286299)

СТЕВАН

АВРАМОВИЋ

Задњи поздрав прија-

тељу Стеви од поро-

дице ГУЦИЈАН

(52/286297)

МИРА

ИВКОВИЋ

ВИШЊИЋ
Остаћеш да живиш у на-
шим сећањима.
Последњи поздрав дра-
гој тетки од њених СТЕ-
ВЕ и НАДЕ са породи-
цама

(60/286318)

Последњи поздрав стрини

МИРИ ИВКОВИЋ

од ЉУБИШЕ, БОРИЦЕ и НЕДЕ

(62/286325)

мајка МИРИ

последњи поздрав од

породице АРБУТИНА

(65/286332)

Последњи поздрав драгој тети

БУДИМКИ ЛЕМАЈИЋ БЕБИ

ТАЊА и СНЕЖА са породицама

(103/286406)

МИРА

ИВКОВИЋ

Хвала ти за дугогоди-

шње пријатељство.

Нека ти је вечна сла-

ва.

ЦАНА са децом

(111/286420)

Последњи поздрав комшиници, нашој вољеној

Микици

МИРИ ИВКОВИЋ

Наше дугогодишње пријатељство је залог за не-

заборав.

Почивај у миру.

Твоје БЈЕЛИЦЕ: ЛОЛА, ДАНИЛО, МАГДАЛЕНА,

ТЕОДОРА и ВУКАШИН
(114/286427)

ПОПУСТ
свим да ни ма
осим сре дом
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20. новембра 2019. године заувек нас је напустио наш отац, свекар

и деда

ВАСИЛИЕ ВОШТИНАР
11. IV 1933 – 20. XI 2019.

из Глогоња

Остаће заувек у нашим срцима.

Син ДОРЕЛ и ћерка ДОРИНА са породицама

(1/286204)

28. новембра 2019, у 89. години, премину-

ла је наша драга

ЕВИЦА АНДОНОВСКА

Захвални за твоју љубав и пожртвованост,

опраштамо се са тугом и поносом.

Твоја ћерка СВЕТЛАНА, син ЉУБА, снаја

МАРИЈАНА, зет БРАНА, унуци ИВАН,

ТИЈАНА, БОЈАНА и ИВАНА, праунуци

и остала родбина и пријатељи

(13/286228)

Последњи поздрав

комшији

МИЛЕТУ

Породица ПОПА

(24/286241)

После дуге болести, 30. новембра 2019.

године преминуо је мој вољени супруг

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ
1938–2019.

Мико мој, вечно ћу те волети и жалити.

Хвала ти за твоју неизмерну љубав.

Твоја СЛАВКА

(29/286251)

Последњи поздрав вољеном оцу, деди и

прадеди

МИЛИВОЈУ ДУМИЋУ

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоји: БИЉАНА и ГОРАН са породицама

(30/286251)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ

ИЛИЋУ

од станара

у Војвођанском

булевару 38

(34/286256)

Последњи поздрав

РАЈНИ РУНИЋ

од комшија у Војвођанском булевару 40,

Панчево

(37/286271)

Последњи поздрав

драгом деверу и

стрицу

МИЛИВОЈУ

ДУМИЋУ

од снаје РАДИВОЈКЕ

и синовца МИЛАНКА

(45/286285)

Последњи поздрав

стрицу

МИЛИВОЈУ

ДУМИЋУ

Наши најмилији зау-
век остају да живе у
нашим срцима.

Братанац СРЂАН
са породицом

(46/286285)

Напустила ме је моја највећа љубав, мој супруг,

а пре свега мој једини искрени пријатељ

МИОДРАГ ИЛИЋ
27. IV 1948 – 27. XI 2019.

Хвала ти што си ме толико волео.

Твоја супруга СЛАВИЦА ИЛИЋ

(55/286302)

МИОДРАГ

ИЛИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Ожалошћени: МАЦА,

МИЛЕ и ТАМАРА са

породицом

(56/286303)

Последњи поздрав нашем пријатељу

МИОДРАГУ ИЛИЋУ
Друштво из „Лименке”: АЦА, ДЕЈКА, МОМА ДАЛМА-
ТИНАЦ, МИЛЕ ОБУЋАР, ЉУБАН, ЗОРАН, ДРАГИ ВУК,
СРЛЕ, ИКИ, МИЛЕ ШЕЋЕР, БОРА, НЕШО , МЕНДОЗА,
НИКОЛА и ЗОРАН СТРУЈА (64/286333)

Последњи поздрав на-
шем куму

МИОДРАГУ

ИЛИЋУ

уз захвалност за све
заједнички проведене
тренутке.

Породица
ДРАГУТИНОВИЋ

(100/286403)

30. новембра 2019. заувек смо изгубили брата,

стрица и девера

РАДОЈА БРАЛОВИЋА
1948–2019.

Брат РАДОВАН с породицом

(102/286405)

Последњи поздрав драгом брату

ЗОРАНУ ЂУРЂЕВУ

од брата ЂОЛЕТА са породицом

(70/286346)

3

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је

2. децембра 2019, у 80. години, преминуо наш драги

ЗОРАН ЂУРЂЕВ
1940–2019.

Сахрана је обављена 4. децембра 2019, у 15 сати, на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга СВЕТЛАНА, ћерка КСЕНИЈА, син БОШКО, унуци

ИВАНА, АЛЕКСАНДРА и СТЕФАН, брат ЂОРЂЕ са породицом и остала

родбина и пријатељи
(99/286441)

Последњи поздрав

ПЕРИЦИ

од ЗОРАНА

и ВЕСНЕ

(119/286442)

Последњи поздрав

другару

ПЕРИ

из Кафане „Љубишње”:

МИЛЕ, НЕША, СРЕЈА,

ВУКИЦА, ГАША, 

МАНЕ, ГРК, БОЖА,

ПРИЈА и ЋИРКО

(124/286462)

300-820, 300-830
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1. децембра 2019. преминула је наша мајка, све-

крва, ташта, бака и прабака

СОФИЈА ДОМАЗЕТ
1938–2019.

Заборав не постоји за оне који Те воле. 

Док год живимо, Ти ћеш живети са нама, драга

мајко.

Твоја деца: ћерка СЕКА, синови ТОМА и МИЛЕ,

зет ДРАГАН, снаје РАДА и СЛАВИЦА, унук БА-

ТА, унуке МАЈА, ИВАНА, БОЈАНА и НЕЛА, зето-

ви ЖАН и РАДЕ, снаја АНА, праунуци ФИЛИП,

ПЕЦА, СТЕФАН, АНЂЕЛА, ВОЈА, ГРЕТА и ЛУКА

(49/286288)

Софика моја,

У миру ал’ без сна чекаћу те ја...

Да ме зовеш често к’о некада...

Фалићеш нам много.

Воле те: твоје црно око ФИЋА, 

АНЂЕЛА, ИКА и ЖАН

(50/286288)

3. XII 1999 – 3. XII 2019.

СЛОБОДАНКА САВИЋ
ex ТАНАСКОВИЋ

Драга наша сестро, увек ћеш бити у нашим ми-

слима.

Сестра БРАНКИЦА, браћа ЂОРЂЕ, ИВАН, 

АЛЕКСАНДАР, РИСТА и РАДИСЛАВ

(73/286352)

3. XII 1999 – 3. XII 2019.

СЛОБОДАНКА

САВИЋ

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји САВИЋИ

(74/286352)

Последњи поздрав драгом колеги

МИЉАНУ ВИДАКОВИЋУ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(75/ф)

1. децембра 2019. престало је да куца племенито срце нашег

СВЕТИСЛАВА СТАНОЈЕВИЋА

СВЕТЕ
1931–2019.

Ма где да си, део си нас. Волимо те много.

Супруга МАРИЦА, ћерка СВЕТЛАНА, зет МАРКОС

и унуци ОДИСЕАС и АЛЕКСАНДРОС

(85/286375)

Последњи поздрав

зету и течи

СВЕТИСЛАВУ

СТАНОЈЕВИЋУ
1931–2019.

од породица

КОСАНОВИЋ

и ДРЉАЧА
(84/286375)

МИЉАН ВИДАКОВИЋ

Последњи поздрав од колега из браварске

радионице

(98/286400)

МИЉАН

ВИДАКОВИЋ
1973–2019.

Последњи поздрав

Миљану од супруге

МИРЈАНЕ и сина

ВЛАДАНА

(104/286409)

Последњи поздрав

МИЉАНУ

од породице

ПАВЛОВИЋ

(105/286409)

Последњи поздрав драгом

ИВАНУ ПЕШИЋУ
1943–2019.

Време ће проћи, али успомена на тебе ће увек

бити у нашим срцима заувек.

Ћерка МАЈА, зет БАНЕ, унуци ДАМЈАН и ВАСИ-

ЛИЈЕ, пријатељи ВЕЛЕ и СЛАВИЦА

(117/1864419

26. децембра 2019. напустио нас је наш вољени

ИВАН ПЕШИЋ
1943–2019.

Твоји најмилији

(118/286441)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЗОРАН

ЈАКШИЋ
2012–2019.

Његови најмилији

(95/286396)

Двогодишњи помен нашем драгом

СЛОБОДАНУ ФИЛИПОВИЋУ
Заувек ћемо те чувати у срцу и мислима.

Твоји најмилији
(123/286458)

27. новембра 2019. преминула је

РАДМИЛА ЛАЗАРОВ
1951–2019.

Мама, почивај у миру. 

Будите заувек заједно.

АЦА, МАРИЈАНА и ИРИС

(35/286263)

Последњи поздрав

нашој

РАДМИЛИ

ЛАЗАРОВ

од ЗЛАТКА, 

ДРАГИЦЕ, САВЕ

и ПЕТКАНЕ

(40/286276)

Последњи поздрав дра-
гој јетрви и стрини

РАДИ

ЛАЗАРОВ
1951–2019.

С љубављу и поштова-
њем чуваћемо успомену
на тебе.

БРАНКИЦА, МИЛОШ
и СОФИЈА

(68/286343)

Последњи поздрав

комшиници

РАДМИЛИ

ЛАЗАРОВ

Рајка, много ћеш нам

недостајати.

Породица

АРСОВИЋ
(69/286344)

Последњи поздрав драгом оцу, деди и тасту

ГОЈКУ ТЕШАНОВИЋУ
из Омољице

22. I 1949 – 1. XII 2019.

Заувек ожалошћени: син ЖИВАН, ћерка

МИЛКА, унука АНА и зет СЛАВОЉУБ

(110/286418)
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Искрено саосећамо у болу породице.

Пријатељ породице СИНИША и тета ВЕРА
(11/286225)

Навршава се четрдесет дана од смрти

ВЛАДИМИРА ВУЈОВИЋА

Прерано си отишао, почивај у миру.

Од колектива: TR LE DI MS Панчево, DOO PAN-LE DI Панчево и STR LE DI Панчево

(66/286335)

Четрдесетодневни помен

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Стрина НАДА, сестра МИЛИЦА, зет НЕНАД и сестри-

чина ПЕТРА
(72/286351)

5. XII 2014 – 5. XII 2019.

ЗОРАН ЋУКОВИЋ

Много ми недостајеш.
ТВОЈА ВЕСНА

(41/286279)

Прошло је двадесет тужних година откада није са на-
ма наша драга

АНКА ЈОВИЋ
Живећеш вечно у сећањима твојих најмилијих.

Породице ПЕТРИЋ и ЈОВИЋ
(58/286313)

7. децембра 2019, у 11.30, на Новом гробљу одр-

жаћемо шестомесечни помен

БОГОЉУБУ СИМИЋУ
Породица

(77/286365)

ГАВРИЛО НЕШКОВИЋ
из Омољице

9. XII 2014 – 9. XII 2019.

Оче, време не ублажава бол и тугу у мом срцу, неиз-
мерно ми недостајеш.
(18/286233)                                                                          Твоја ћерка ВЕРА

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Најдражи наш, 

сада ће четрдесет дана откако ниси са нама. Време пролази а туга и бол су

све већи. 

Стално размишљам да је то само ружан сан а не стварност. Недостају тво-

је поруке када отпутујеш: Шта радите? Како су момци? Јесу ли добри?

Нисмо се ни поздравили, само си рекао ћао и чујемо се! Чули смо се тог

дана и после је све стало.

Момци су добро, недостајеш им и чекају да се вратиш.

Знам да нас гледаш и чуваш.

Недостајеш много!

Воле те много СТЕФАН, ОГЊЕН и ДАНКА

(101/286404)

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

Вољени не умиру.

Чувамо те од забора-

ва.

Кумови: породица

ВУЧИНИЋ

(106/286412)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Нека те анђели чувају јер сада си и ти један од њих.

Знај док је нас, живећеш и ти у нашим срцима.

Брат МИЉАН са породицом
(115/286436)

7. децембра 2019. дава-
ћемо годишњи помен

ДАНЕТУ

ЈОВАНОВСКОМ
1952–2018.

Година пролази, бол и
туга у срцу остају заувек.

Твоја сестра БЛАГИЦА
(112/286422)

13. децембра 2019.  навршава се тужна година од

смрти моје мајке

НАДЕЖДЕ ВУЈИЧИЋ

Време пролази али си увек у нашим мислима.

Ћерка ВЕРА, зет НОВАК, унуци ДЕЈАН

и ДАНИЈЕЛА са породицама

(80/286371)

НАДЕЖДА

ВУЈИЧИЋ

13. децембра твоји

најдражи ће обеле-

жити годину дана от-

како ниси са нама

драга бако.

Ћерка ЉУБИЦА,

унук НЕНАД

и снаја ТАМАРА

(94/286395)
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Драги ујко,

ускоро ћеш пронаћи врата раја и свој мир.

Много те волим и недостајеш ми.

Воли те твоја ДУЊА

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Драги мој брате,

речи су сувишне...

Недостајеш ми...

Твоја сестра ИВАНА, ДУЊА и ДЕЈАН

(122/ф)

(121/ф)
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У среду, 11. децембра 2019. године, у 11 сати, на Старом православном

гробљу у Панчеву, одржаћемо четрдесетодневни помен нашем сину, 

супругу и брату

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Време неће избрисати бол, тугу и сузе.

Док дишемо, бићеш са нама, сине.

Мајка МАРИЈА, отац СЛОБОДАН, супруга ДАНКА и сестра ИВАНА

(120/ф)
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� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

МИЛЕНКО

УВАЛИН
4. XII 2016 – 4. XII 2019.

Капетане мој, прође

и трећа година!!!

ИГОР са породицом

(2/286205)

11. децембра 2019. навршава се пет годи-

на откако није са нама

ВОЈИСЛАВ ВЛАЈКОВИЋ
11. XII 2014 – 11. XII 2019.

Успомену на тебе чува супруга ВЕРА и

син ДРАГАН са породицом

(32/286252)

Прошла је најтужнија година без нашег драгог

МИКИЈА
5. XII 2018 – 5. XII 2019.

Вечно ће га чувати у срцу

(51/286292)
                                                                ЊЕГОВА ПОРОДИЦА

Прошле су три године без наше драге

РАДОЈКЕ ВУЛЕВИЋ РАДЕ
1946–2016.

Време не брише сећања а ми са тугом и љубављу

чувамо успомену на тебе.

Супруг ЉУБИША, синови БОЈАН и ДЕЈАН

са породицама

(63/286328)

Година дана је прошла откако си нас напустио

РУДОЛФ ВИГ

Сећање на твоју љубав чувамо заувек.

С поштовањем и тугом: супруга РАДМИЛА, ћер-

ка ИРЕНА, унук ПРЕДРАГ са породицом и унука

АЛЕКСАНДРА

(47/286286)

У недељу, 8. децембра навршавају се три тужне

године откада није са нама наш драги

ДРАГУТИН ЈОВИЋ ГУТЕ

Воле те и чувају од заборава твоје ћерке БИЉАНА

и ЉИЉАНА, унуке ВЛАДАНА и ЈАЊА и сестра

СТАНКА са породицом

(57/286313)

ЈЕЛЕНА ТОРЊАНСКИ
1949–2019.

У суботу, 7. децембра 2019. године, у

10.30, обележићемо пола године од одла-

ска наше вољене Јеле.

Неутешна породица ТОРЊАНСКИ

(71/286347)

10. децембра 2019. године је две године нашем

драгом

ПРЕДРАГУ ПОПОВИЋУ

Предраже, прође и две године откако си нас на-

пустио и оставио да увек мислимо и жалимо за

тобом.

Твоји најмилији ће обићи твоју вечну кућу у ко-

ју си пре времена отишао.

Нећемо те никада заборавити.
(78/286367)

ЗОРАН

СТОЈКОВСКИ
Нека те у тишини веч-
ног мира прати наша
љубав јача од заборава.

Брат ГОРАН

са породицом, 

сестра НАТАША

и ујна СТОЈНА
(79/286369)

СЕЋАЊЕ

9. XII 2000 – 9. XII 2019.

АЛЕКСАНДАР

БУНЂА

Увек у нашем сећању.

Твоји: КАЋА, 

ВЛАДА и ЈОЦА

(83/286374)

СЕЋАЊЕ

САЛЕ

Чувамо те од забора-

ва.

Тетка ВОЈКИЦА

и сестра МАРИНЕЛА

са породицом

(82/286374)

У среду, 4. децембра навршавају се три године откако нас је на-

пустио наш деда, отац и супруг

МИЛЕНКО УВАЛИН
4. XII 2016 – 4. XII 2019.

Ти постојиш и трајеш кроз најлепше успомене.

Недостајеш.

МИЛАН са породицом, ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА

(92/286385)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 7. децембра 2019. године, у 11 сати, дати

четрдесетодневни помен нашем вољеном

КИРИЛУ ПИСЛЕВИЋУ
1941–2019.

Све више недостајеш...

Твоји најмилији

(81/286372)

КОЛАРСКИ

ДУШАН ДУШИЦА
2013–2019. 2011–2019.

Понекад у сновима, увек у мислима, срцу и причама.

(93/286390)
                                                                              Ћерка ВАНИНА

ЗОКИ
23. VII 1975 – 16. VI 2019.

Шест месеци туге која
неће престати. Твоју до-
броту и лепоту нећемо
никад заборавити.
Почивај у миру.

Породица

ЈАЋИМОВСКИ

(96/286397)

Шест месеци тужних без тебе, драги наш

ЗОРАН СТОЈКОВСКИ
Нема правих речи да опишу време које пролази без те-
бе...
Постоје трагови који се не бришу, сећања која не бле-
де, ране које не зарастају.
Бол није у речима и сузама, већ у нашим срцима у ко-
јима ћеш вечно живети.

Твоји: отац СМИЛЕ, мајка ЈАГОДА
и брат РАЈКО са породицом

(97/286398)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКА ПРИЈОВИЋ
1927–2013.

С поносом и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

МИЛЕ и ЗОРАН

(116/28643798

Прошла је година, али сећања и бол не бледе

САВА ВОЈНОВ
из Црепаје

14. XII 2018 – 14. XII 2019.

Породица

(44/286284)

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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У недељу, 8. децембра, у 11 сати, на омољачком

гробљу, дајемо годишњи помен нашем драгом

САВИ ОПАЧИЋУ
2018–2019.

Док смо живи живеће сећање на тебе.

Његови најмилији

(3/286210)

СЕЋАЊЕ

СЈЕКЛОЋА

СВЕТИСЛАВ МИРЈАНА
1938–2019. 1953–2019.

6 месеци 40 дана

10. децембра 2019. навршава се пола године од

смрти Светислава, а 8. децембра 2019. године на-

вршава се четрдесет дана од смрти Мирјане.

Ожалошћени: кумови НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ и

АЛЕКСАНДАР ВИТМАН, као и ЉИЉАНА БУЛА-

ТОВИЋ и ОБРАД АЋИЋ са породицама, те вели-

ки пријатељ ЦВЕТКО СУЛИК из Немачке

(4/286211)

СЕЋАЊЕ
5. децембра 2019. навршавају се три године откако ни-
је са нама наша вољена

МАЛИНКА РАНЧИЋ
1952–2016.

(5/286217)                                                                                Твоји најмилији

ДРАГОЉУБ

НИНКОВИЋ
6. XII 2009 – 6. XII 2019.

Десет година ниси са

нама, али си увек у

нашим срцима и ми-

слима.

Твоја породица
(8/286222)

СЕЋАЊЕ

ХЕРМИНА МИКУЛЕЦ
1999–2019.

Са љубављу и поносом сећамо се и волимо те. 

Ћерке МАРИЈА, ДРАГИЦА и ЂУРЂИЦА

са породицама

(12/286226)

Нашем драгом супругу, оцу и деди

ДУШАНУ ГОЛИЋУ

даваћемо шестомесечни помен, 7 децембра, у 11 сати.

(14/286231)
                                                                         Његова породица

6. децембра 2018. године умро је мој брат

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР
1943–2018.

Прошла је тужна година.

Много нам недостајеш.

Сестра КАТИЦА са породицом

(16/286230)

ПОМЕН

5. XII 1999 – 5. XII 2019.

СОФИЈА

БАРБУЉ

Успомену на Тебе чу-

вају твоја деца: син

МИЛАН и ћерка СНЕ-

ЖАНА са породицама
(17/286232)

9. децембра 2019. навршава се десет година од

смрти наше драге супруге, мајке, свекрве и баке

РАДОЈКЕ МАРКОВИЋ

Помен дајемо у недељу, 8. децембра, у 12 сати,

на гробљу Котеж, гробница породице Марковић.

Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА и МИЛОШ,

снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА, унука РУЖИЦА и

унуци ВУК и ЛУКА
(22/286239)

Навршава се девет година од смрти нашег драгог

ДУШАНА ЛАЗАРЕВСКОГ

Његови најмилији: супруга КРСТА, ћерке ЗОРИЦА и

СЛАВИЦА и унука СНЕЖАНА
(23/286240)

ПОМЕН

ДРАГАН НЕНАД

ПУХАЛАЦ МИЋИЋ
сестрић

5. XII 2012 – 2019. 19. I 2013 – 2019.

Време пролази а туга остаје.

Неутешна мајка и тетка ЗОРА

(25/286243)

ПОМЕН

МИЛОРАД

ТРИФКОВИЋ
25. XI 2013 – 2019.

Време пролази али

сећања не бледе.

Син РАДОВАН

са породицом
(26/286243)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

КОМЛУШАН
29. XI 2003 – 29. XI 2019.

Душко мој, до краја

живота чуваћу те од

заборава.

Твоја РАДИЦА
(31/286250)

5. децембра навршавају се три године откако

није с нама наш драги

МИЛОРАД БОДИРОГА МИЋА
2016–2019.

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.

Супруга МИЛИЦА и ћерке БИЉАНА и НАТАША

с породицама

(33/286254)

Сећање на родитеље и сестру

СТОЈАНОВСКИ

КИРЕ и ДРАГИЦА СПОМЕНКА
1928–1999. 1935–2018. 1957–2005.

Туга и бол не престају. Успомене не бледе.

Вољени не умиру док живе они који их воле.

Сестре МИЛИЦА СТОЈАНОВСКИ и СЛАВИЦА ЈОВАНОВ
(36/286269)

РАДОЈКА

МИХАЈЛОВ
10. XI 1930 – 5. XII 2016.

Три тужне године без

тебе. Време пролази,

али успомене не бле-

де. Неизмерно нам

недостајеш.

Чувамо те од забора-

ва.

Твоје ћерке ВЕСНА

и СНЕЖАНА

са породицама

(38/286273)

Сећање на наше вољене

МИЛИЋЕВ

ЖИКА ЈОВА
12. XII 2011 – 12. XII 2019. 26. VI 2012 – 26. XII 2019.

Време пролази, али туга и успомене на вас никада.

С љубављу и поносом породица

(42/286280)

13. децембра, у 11 сати,
дајемо четрдесет дана
нашој драгој мајци

ДРАГИЊИ

КОВАЧЕВИЋ
1933–2019.

Ожалошћене ћерке

ДРАГИЦА и ГОРДАНА

(43/286281)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ове сед ми це ће те че сто има -
ти гла во бо љу. Уно си те ви ше
теч но сти јер је мо гу ћа де хи -
дра та ци ја. Не ми сли те мно го
на по сао и не нер ви рај те се
јер вам зве зде ни су баш на -
кло ње не.

Си ту а ци ја на по љу фи нан си -
ја по ла ко се сре ђу је, та ко да
пред ви кенд мо же те оче ки -
ва ти и је дан ве ли ки до би так.
Ма њи про бле ми са си ну -
сима. Сва ка ко по се ти те
лека ра.

По во љан пе ри од за по кре -
та ње но вог по сла. Мно га
вра та ће вам се отво ри ти, па
ће те и са ми би ти из не на ђе -
ни. Ре ша ва те је дан ве о ма
ва жан про блем у ве зи с по -
ро ди цом.

Не за по сле ни Би ко ви има ју
ве ли ке шан се да до ђу до ка -
квог-та квог по сла, мо жда чак
и у ино стран ству. Ако сте у
бра ку, по ла ко пре ва зи ла зи те
кри зу. Сто мак вам је осе -
тљив.

Би ће те мно го ан га жо ва ни на
по слу. При хва ти те по ну ду за
дру го рад но ме сто, па чак и
ако мо ра те да пу ту је те. У љу -
ба ви сте по ма ло не де фи ни са -
ни. Мо гу ћа је пре хла да.

Има те пре ве ли ка оче ки ва ња,
али мо ра те би ти му дри да би -
сте ис ко ри сти ли пра ви тре ну -
так и се би обез бе ди ли бо љи
по сао. Ре ши те све ад ми ни -
стра тив не про бле ме ко је
има те.

Ако ра ди те не ки по сао ко ји је
од го во ран или има ве зе са
за ко ном, бу ди те опре зни. Из -
бе га вај те на сва ки на чин
удва ра ња ко ле га или љу ди с
ко ји ма по слов но са ра ђу је те.
Про бле ми са же лу цем.

По ла ко „укла ња те” све ко ји
вам сто је на пу ту и хра бро
ко ра ча те ка успе ху. Мо гућ је
пут у ино стран ство, а пред -
сто ји вам и ве ћи ма те ри јал ни
до би так. Чу вај те гр ло.

Пре ви ше сте нер во зни, па
про сто тру је те око ли ну сво -
јом не га тив но шћу. Но вац вам
до ла зи с ра зних стра на, али
ви ни ка ко ни сте за до вољ ни.
Ди је та би вам до бро до шла
да очи сти те ор га не.

Код вас је све мо гу ће, па и
чу да. Зве зде су вам на кло -
ње не и упо зна ће те за ни мљи -
ву осо бу. Мно ги ће се од лу -
чи ти за брак или про ши ре ње
по ро ди це. По вре де.

Већ ду го че ка те на ре ша ва ње
не ких па пи ра. Ове не де ље
до би ја те по вољ не ве сти. Мо -
гу ће је и исе ље ње у дру гу зе -
мљу или град. Парт нер вас у
све му по др жа ва и пру жа вам
си гур ност.

Ка да ре ши те да сре ди те свој
љу бав ни жи вот, не ка ко вам
се на мет не пре ви ше оба ве за
на по слу. Има ће те мно го по -
слов них пу то ва ња, са ста на ка
и пре ко вре ме ног ра да. Бо ло -
ви у ко ле ни ма.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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Лов ци је су по себ на фе ла. Има -
ју не ке сво је на ви ке, ри ту а ле,
за ко не, по ша ли це... И док их
јед ни осу ђу ју због уби ја ња жи -
во ти ња (прем да, сва ко ко кон -
зу ми ра ме со мо же се на зва ти
„ти хим уби цом”), дру ги на по -
ми њу да тих ди вљих и див них
ство ре ња без њих не би ни би -
ло у ова мо дер на вре ме на.

Али да су у пи та њу, у ве ли -
кој ве ћи ни, са свим нор мал ни
и мо рал ни љу ди, го во ри и то
што у том њи хо вом нео бич ном
хо би ју има мно го ко дек са, што
пи са них, што не пи са них. А ло -
вац се, ни по јед ном, не по ста -
је та ко ла ко.

Ипак, ка ко они ли стом ка -
жу, све до би је пу ни сми сао на -
кон не ко ли ко са ти бо рав ка у
при ро ди, а на ро чи то ка да усле -
ди чу ве но дру же ње уз гу лаш,
ви но и при че.

Ло вач ке, под ра зу ме ва се...

А та кве при че ових да на рас -
пре да ли смо с не ко ли ко пре -
ка ље них ло ва ца. На су ми чан
из бор пао је на Ацу Бог да но -
ви ћа, Ср ђа на Бри цу Жив ко ва
и Ми ро сла ва Ста но је ви ћа из

пан че вач ке сек ци је, док је Жи -
ка Ве ли са вљев од не дав но у ива -
но вач ком огран ку.

Сви они има ју го ди не ло вач -
ког ста жа и ки ло ме тре ло вач -
ких ста за, а за то вре ме сва шта
су ви де ли и чу ли.

Ва тре но кр ште ње

За по че так је сва ко од њих на -
кон по ло же ног зва нич ног
ловач ког ис пи та мо рао да прође

и не ку вр сту ини ци ја ци је. Она
у јед ној вер зи ји из гле да ова ко:
пр ва ло ви на не ког мла дог лов -
ца ста ви се на сто мак, а он

легне на њу. По том се гру по -
во ђа до го во ри са оста ли ма ко -
ли ко пу та да га ка зни ши бом
по зад њи ци.

Има и дру га чи јих ва ри јан ти
тог ри ту а ла, а Бри ца се при се -
ћа свог слу ча ја:

– Ка да сам устре лио пр вог
зе ца 2004. го ди не, знао сам да
ми се спре ма не ко „ва тре но”
кр ште ње. Ме ђу тим, баш ка да
сам то на тре ну так за бо ра вио,
ста ри је ко ле ге су се сум њи во
ућу та ле. Ко ји се кунд ка сни је
су ме оп ко ли ли, сру ши ли и ле -
гли пре ко ме не. На кра ју смо
се сви слат ко исме ја ли – при -
ча Бри ца.

За „при прав ни ке” по сто ји и
ло вач ко су ђе ње, ка да гру по во -
ђа по за вр шет ку ло ва офо р ми
ко ми си ју у ко јој су су ди ја, ту -
жи лац, по ро та и бра ни лац, ко -
јег би ра оп ту же ни.

– И он да иде пи та ње от при -
ли ке као: за што је овај зе ка
на стра дао? На то оп ту же ни
обич но од го ва ра да је мо рао
да се бра ни, јер би „зве р ка”
на тр ча ла и по вре ди ла га. Ка -
ко год, он увек бу де про гла -
шен кри вим, за шта му обично

сле ду је ка зна од три уда р ца
шта пом – хлад ни, бла ги и вре -
ли. Јед но став но, мо ра ма ло да
га за бо ли да би за пам тио...
По је ди не ко ле ге шу ти ра ју, на -
ро чи то кад не ко од стре ли сви -
њу, али то је ве о ма рет ко –
на во ди Аца.

Под ср не ћим стам пе дом

Ми ро слав ка же да је лов да ле -
ко од пу ке за ба ве, јер че сто бу -
де и ве о ма опа сних си ту а ци ја,
а до бро пам ти и јед ну из око -
ли не Илан џе.

– Та ман смо за тва ра ли круг
око јед не ли си це, ка да је ни от -
ку да ба ну ло ста до од де се так
ср на. У се кун ди је кре нуо пра -
ви стам пе до, по пут кр да би зо -
на, а ја сам, ре ци мо, је ди но
мо гао да чуч нем и ста вим пу -
шку ис пред се бе. Ка да су по -
че ле да ме пре ле ћу, уоп ште ми
ни је би ло све јед но. Слич но је
би ло и дру гом при ли ком на -
до мак Ду на ва у бли зи ни у Вој -
ло ви це – не кри је уз бу ђе ње овај
ло вац.

На то се Аца на до ве зао сво -
јом при чом из Шу мар ка.

– Мој па ша Ни ко ла Па вло -
вић и ја би ли смо го ни чи у не -
ком ко мер ци јал ном огра ђе ном

ло ви шту. Он је за о стао иза ме -
не де се так ме та ра баш у мо -
мен ту ка да се за тр чао срн даћ.
Не ка ко сам се из ма као, или,
бо ље ре ћи, пре пла ше на жи во -
ти ња ме је пре ско чи ла. Али је
ди рект но на ле тео на Ни ко лу.
И обо ји ца су па ли – жи во ти ња
од шо ка, а па ша од уда р ца. На
сре ћу, за вр ши ло се до бро за
обо ји цу, ма ло су се отре сли и
на ста ви ли сво јим пу тем – пам -
ти Аца.

Ипак, озбиљ ни је незгодe, по -
пут то га да не ко по стра да у ло -
ву, рет ко се до га ђа ју. А да до
то га не би до шло, ор га ни за ци -
ја мо ра да бу де бес пре кор на.
Нај од го вор ни ји је гру по во ђа,
ко ји пра ви фор ма ци ју од око
пет ло ва ца. Они се по те ре ну
кре ћу у ли ни ји, у раз ма ци ма
од око два де сет ме та ра, и ни ко
не сме да жу ри јер то мо же да
бу де опа сно. И још јед но ва -
жно пра ви ло – у лов се иде
тре зан.

Пао је, у ства ри – 
пао сам...

Пре ма ре чи ма нај и ску сни јег,
ше зде се то го ди шњег Жи ке,
зако ни се мо жда ме ња ју, али
од ла зак у лов го ди на ма се

одви ја на ма ње-ви ше ута бан
на чин.

– Дан по чи ње ску пља њем на
збо р ном ме сту, ка да се од ре -
ђу ју гру пе. На те рен се кре ће
обич но око 8 ују тро, да би два
са та ка сни је усле дио до ру чак
у при ро ди. На кон тог пре да ха
на ста вља се лов до ис пу ње ња
кво та. Они ко ји то ни су ус пе ли
мо гу да на ста ве, али не ду же
од три са та. Пу ца онај ко је
нај бли жи ло ви ни, па ако је не -
ко, ре ци мо, уло вио два фа за -
на, јед ног усту па ко ле ги... – ка -
же Жи ка.

На кра ју сле ди чу ве но ло -
вач ко дру же ње...

– Има мо ви кен ди цу на ста -
ром цре па јач ком пу ту, где обич -
но оста не је дан мла ђи ло вац
ко ји при пре ма гу лаш, јер на -
ша гру па го то во све што од -
стре ли оста вља за дру же ње. У
ло ву смо нај ду же до по дне ва, а
он да до ла зи мо на ру чак. Дру -
жи мо се док има ви на – на по -
ми ње Аца.

И та да до ђе до пот пу ног опу -
шта ња, уз не из о став не ло вач ке
при че. А њих је то ли ко да им
се не зна број...

– Се ћам се да је пре не ких
пет на ест го ди на с на ма у лов

на фа за на, на по те зу у бли зи -
ни Мле ка ре, пр ви пут по шао
је дан сре до ве чан чо век. И по -
сре ћи ло му се – мал те не из
пр ве је устре лио јед ну пти цу.
Сав ус хи ћен по ви као је: „Пао
је, пао је, пао је...” А не ки се -
кунд ка сни је чу ло се и: „Пао
сам, пао сам, пао сам...” У ства -
ри, скли знуо је у на пу ште ни
бу нар, напола за тр пан и за ра -
стао у ма хо ви не. Ипак, опет
му се по сре ћи ло – ни је по то -
нуо... – при се ћа се ис ку сни
Ива нов ча нин.

Жи ка на ста вља у истом рит -
му на во де ћи ка ко се лов ци ма
на по чет ку ка ри је ре пра ве раз -
не зврч ке. Та ко је јед ном од
њих ко ји је уло вио зе ца не ко у
ра нац уз ло ви ну уба цио и ци -
глу. А он је, ја дан, ми слио да
но си ка пи тал ца од де сет
килогра ма...

Ме ђу тим, има и не баш та ко
сме шних анег до та, а Ми ро слав
јед ну не за бо ра вља:

– Пре че ти ри-пе т го ди на
ишли смо на хај ку на ву ка по
Озре ну. И све је ле по кре ну -
ло, док се по ла са та ка сни је
на пре чац ни је спу сти ла та ква
ма глу шти на да си мо гао да је
се чеш но жем. Очас по сла смо
по гу би ли ори јен та ци ју, па до
уве че нас сто ти нак ни је успело

да се са ку пи и вра ти на по -
чет но од ре ди ште. Ни су по ма -
га ли ни мо бил ни те ле фо ни,
ни ба кље, ни до ви ки ва ње; кре -
та ли смо се по зву ку, и то
стопу по сто пу. Би ло је као у
хо ро ру...

Нај бит ни ја бри га 
о жи во ти ња ма

Све у све му, шта год дру ги ми -
сли ли о њи ма, ови љу ди ис ти -
чу да је лов искон ски по рив и
ду бо ко уко ре њен у сва ком од
нас. С дру ге стра не, го то во ни -
ко не про зи ва ри бо лов це, ко ји
та ко ђе уби ја ју, али го то во ни -
ма ло не ха ју о во де ном жи вом
све ту, док је лов ци ма, бар овим
на шим, ка ко ка жу (и не рет ко
до ка зу ју), нај бит ни је да очу ва -
ју ди вљач.

Као са ве сни и од го вор ни љу -
ди, мно го ра де на оства ре њу
тог ци ља: с јед не стра не, тру -
де се да пред у пре де по ку ша је
ло во кра ђе и кри во ло ва (ни је
исто – прим. нов.), за тим да
са мо се лек тив но од стре љу ју,
али да с дру ге стра не, на ро чи -
то зи ми, при хра њу ју ди вљач,
отва ра ју при хва ти ли шта (по -
пут фа за не ри ја) и на да све –
стрикт но по шту ју све од ред бе
ина че строг за ко на.

А ло вач ких при ча би ће док
је све та и ве ка...

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ре три вер ко
Овај пас, стар око го ди ну да на,
про ме нио је не ко ли ко вла сни -
ка, а и са да шњи же ли да га по -
кло ни не ко ме, бу ду ћи да му
стал но бе жи из дво ри шта.

Ре три вер се на ла зи у јед ној
од фа бри ка у ју жној зо ни и за -
и ста је ди ван, дру же љу бив и да -
је ша пу сва ком ко му при ђе;
ни је агре си ван ни пре ма ко ме.

Са да је чи по ван, а сви за ин те ре со ва ни мо гу да се ја ве на
мејл udomi.ljubimce@gmail.com.

Бе ба
Пре до бра жен ка са огр ли цом мо же
се ви де ти ши ром гра да. Кре ће се од
ло ка ла до ло ка ла, хра не је број ни
су гра ђа ни, али она тра жи стал ни
дом јер се бли жи хлад на зи ма.

Бе ба је чи по ва на, вак ци ни са на и
сте ри ли са на и на но вом вла сни ку је
са мо да је у ба зи пре ба ци на сво је
име.

Бу ду ћи да је пра ва па мет ни ца,
сва ко ко је удо ми би ће пре сре ћан и тре ба са мо да пи ше на
мејл udomi.ljubimce@gmail.com.

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

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ГРАН ЧИ ЦА 

У ШЕ ШИ РУ

Ка да је реч о оби ча ји ма,

ка ко не ки лов ци при ча ју,

по сто ји је дан који се

издваја.

Та ко, на при мер, ако од -

стре ле не ког ка пи тал ца,

он да от ки ну хра сто ву или

бу ко ву гран чи цу, про ву ку

је кроз ра ну ло ви не и ока -

че на ше шир.

На тај на чин ис ка зу ју по -

што ва ње пре ма жи во ти њи.

Без котлића никако

Мирослав, Аца, Брица и Жика између два лова

УВЕК ЗА НИ МЉИ ВЕ ЛО ВАЧ КЕ ПРИ ЧЕ

КАД „ПРИ ПРАВ НИК” УЛО ВИ ЗЕ ЦА ОД ДЕ СЕТ КИ ЛА

ТЕ ШКО ДО ДО ЗВО ЛЕ, ЛА КО ДО ОРУЖ ЈА

Сва ки ло вац мо ра да по ло -

жи ло вач ки ис пит, а до тле

не мо же да до би је ни оруж -

је. Ра ни је је чак мо рао и да

ста жи ра. Оце њу је га струч -

на ко ми си ја, кан ди дат до -

би ја скрип та и мо ра да на -

у чи за ко не, за тим све о

пси ма, ло во ста ју, без -

бедно сти при ру ко ва ње

оруж јем...

И док је не кад би ло лак ше

сти ћи до па пи ра, а оруж је је

би ло ску по, са да је обр ну то.

Лов цу тре ба хи ља ду евра да

би ста р то вао, а пу шку мо же

до би ти за 100 или 50 евра,

па чак и џа бе...

ДИ ВЉАЧ УМЕ И ДА НА ПАД НЕ

На „Ју тју бу” се мо же на ћи

сни мак сце не ка ко је лен у

бок сер ском сти лу се ри јом

уда ра ца пред њих но гу

удара не срећ ног лов ца, ко -

ји је два успе ва да се из -

миго љи.

До га ђа се и то да ра ње ни

ди вљи ве пар кре не на

чове ка. Ко ли ко мо же да бу -

де опа сан, го во ри и слу чај

ка да су не ки лов ци по го ди -

ли јед ног по за ма шни јег. Он

се то ли ко ра же стио да је

без окле ва ња кре нуо на че -

ку у ко јој су се они на ла зи -

ли и по чео кљо ва ма да чу -

па стубо ве.

Део панчевачких ловаца на окупу
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Ше сти три јумф
Панче ва

Сле ди дер би у
Прокупљу

Ру ко ме та ши це ЖРК-а Пан че -
во су у пу ном за но су. Де вој ке
ко је пред во ди тре нер Мар ко
Кр стић пред ста вља ју нај при -
јат ни је из не на ђе ње Су пер Б ли -
ге, јер се ко ло пре кра ја пр вог
де ла шам пи о на та на ла зе на
тре ћем ме сту, од мах иза глав -
них фа во ри та за пла сман у срп -
ску ру ко мет ну ели ту.

Про шлог ви кен да на про гра -
му је би ла де се та рун да пр вен -
ства, у ко јој су де вој ке из на шег
гра да оства ри ле и ше сти три -
јумф. У Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту го сто вао је „фе ње раш”
из Бе о гра да. Не ве на Џе лај ли ја
и ње не дру га ри це ни су пот це -
ни ле ри ва ла, али су озбиљ ном
и ан га жо ва ном игром по ка за ле
да је у овом тре нут ку раз ли ка у
ква ли те ту огром на: ЖРК Пан -
че во – Ју ни ор 30:17 (14:11).

Сам по че так су сре та до нео је
из јед на че ну бор бу. Го шће су се
пред ста ви ле у ле пом све тлу и
ни су устук ну ле пред фа во ри -
том. Го то во це ло пр во по лу вре -
ме про те кло је у из јед на че ној
бор би, гол за гол. Ри ва ли су се
сме њи ва ли у вођ ству, па су гле -
да о ци мо гли да ужи ва ју у ди -
на мич ној утак ми ци. Тек у фи -
ни шу пр вог де ла игре Пан чев -
ке су ус пе ле да се „од ле пе” на
три го ла раз ли ке, и то нај ви ше
за хва љу ју ћи сјај ној Ма ри ји Ми -
трић, ко ја је би ла не ре ши ва
ениг ма за од бра ну Бе о гра ђанки.

Дру го по лу вре ме до не ло је
пот пу ну до ми на ци ју до ма ћег
ти ма. На го лу ЖРК-а Пан че во
бри љи ра ла је Ми ли ца Илић,

ко ја је од лич ним ин тер вен ци -
ја ма пот пу но де мо ра ли са ла Бе -
о гра ђан ке, а сво јим са и гра чи -
ца ма ули ва ла до дат ну сна гу.

Из ми ну та у ми нут раз ли ка у
ко рист до ма ћег ти ма се са мо
уве ћа ва ла, па је тре нер Мар ко

Кр стић та кав од нос сна га на те -
ре ну ис ко ри стио да шан су пру -
жи и мла ђим де вој ка ма, оним
ко је су то ком пр вен ства ма ње

игра ле. Што је нај ва жни је, оне
су на нај бо љи на чин ис ко ри -
сти ле при ли ку ко ја им се ука -

за ла, па су се го то во све играчи -
це упи са ле и у ли сту стре ла ца.

ЖРК Пан че во је играо у са -
ста ву: Ми ли ца Илић, Ана ста -
си ја Гр гов ски, Зо ра на Мар ко -
вић (че ти ри го ла), Ти ја на Си -
мић (је дан), Аме ли ја Уско ко -
вић (је дан), Не ве на Џе лај ли ја
(је дан), Те о до ра Ста но је вић
(три), Та ма ра Пет ко вић (че ти -
ри), Ма ри ја Ми трић (осам),
Ана ста зи ја Јам бру шић (три),
Да рин ка Пе тро ни је вић (три),
Ти ја на Ри стић, Иво на Пе шић
(је дан), Ма ри ја Ра ки џић и
Алек сан дра Ва сић (је дан гол).

У по след њем ко лу пр вог де -
ла пр вен ства, на ред ног ви кен -
да, Пан чев ке пу ту ју у Про ку -
пље, на мег дан с То пли ча ни -
ном. Би ће то и пра ви дер би и
бит ка за по зи ци ју број три, јер
оба ти ма тре нут но има ју исти
број бо до ва, али тим из на шег
гра да има бо љу гол-раз ли ку.

Раг би се по ла ко али си гур но
на ве ли ка вра та вра ћа у наш
град. Клу бо ви са ових про -
сто ра Ди на мо 1954 и стар че -
вач ки Бо рац ни жу успе хе на
др жав ним шам пи о на ти ма,
мно го се ула же у нај мла ђе
игра че, а ка да је та ко – не из -
о ста ју ни ре зул та ти.

Да је омла дин ска шко ла
раг би ја у Ди на му 1954 јед на
од нај бо љих у Ср би ји, по ка -
зу је и по да так да је од че ти ри
ти ту ле у мла ђим ка те го ри ја -
ма Ди на мо 1954 осво јио два
тро фе ја, што је ве ли ки успех
за цео ко лек тив. По след њи у

ни зу осва ја ча тро фе ја је су нај -
мла ђи раг би сти, пе тли ћи, ко -
ји су три јум фо ва ли на тур ни -
ру у Стар че ву.

– Ова ти ту ла је под стрек за
још бо љи рад, али да је и ве -
тар у ле ђа сви ма у клу бу и
по ка зу је да смо на пра вом пу -
ту, на пу ту вра ћа ња Ди на ма
на ве ли ку раг би по зор ни цу –
ре као је тре нер омла дин ске
шко ле Ни ко ла Та тић.

Још је дан ве ли ки успех
оства ри ли су: Алек сан дар Са -
вић, Бо рис Са вић, Вук Олу -
шки, Не ма ња Ми јо ко вић,
Алек сан дар По по вић, Фи лип
Гро здић, Ла зар Гро здић, Фи -
лип Ми лен ко вић, Сте фан Са -
вић и Ма те ја Кр ча ди нац. Тре -
не ру Ни ко ли Та ти ћу у ра ду с
пе тли ћи ма по ма гао је Ни ко -
ла Адви гов.

Утак ми ца ма сед мог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Пр вој вој во ђан ској ли ги за од -
бој ка ши це. По сле не пла ни -
ра ног по ра за од Кра ји шни ка
на до ма ћем те ре ну Од бој ка
013, ли дер шам пи о на та, пу -
то ва ла је у Рав ни То по ло вац,
где ју је че ка ло још јед но ве -
ли ко ис ку ше ње.

Ипак, де вој ке ко је пред во -
де тре не ри Иван Кр го вић и
Вла ди мир Јо ван чић овог пу -
та ни су до зво ли ле ри ва лу да
их из не на ди: Хер це го ви на –
Од бој ка 013 0:3, по се то ви ма
16:25, 12:25 и 25:27.

Сам по глед на ко на чан ис -
ход до вољ но го во ри о утак -
ми ци, али и о од но су сна га
на те ре ну у Рав ном То по лов -
цу. Го шће су у пр ва два се та
ап со лут но до ми ни ра ле и у
свим еле мен ти ма од бој ка шке
игре над ви си ле ри ва ла. Тре -
ћи сет је до нео не што ви ше
уз бу ђе ња, али тре ба ре ћи да
су у овом де лу утак ми це шан -
су до би ле и мла ђе де вој ке,
ко је то ком шам пи о на та има -
ју ма њу ми ну та жу.

Све игра чи це за слу жу ју по -
хва ле због још јед ног вред ног
три јум фа, али мо жда је цен -
трал на фи гу ра су сре та у Рав -
ном То по лов цу би ла Ка та ри -
на Шо шта рић.

Од бој ка 013 игра ла је у са -
ста ву: Да ни ца До бро са вље -
вић, Дра га на Мар ко вић, Ан -
ђе ли ја Кне же вић, Ка та ри на
Шо шта рић, Са ра Ста ни ми -
ро вић, Ан ђе ла Ву ја нић,
Алексан дра Га ће ша, Јо ва на
Кља јић, Је ле на Пе тров, Ни -
ко лина Ве ско вић и На та ша
Бо жић.

На ред ни ви кенд до но си и
ве ли ки дер би. У Ба нат ском
Но вом Се лу Од бој ка 013 до -
че ку је тим Ба на та из Вр шца.
Ова утак ми ца би ће на про -
гра му у су бо ту, 7. де цем бра,
од 14.45.

Пред и гра овом дер би ју би -
ће меч Су пер ли ге Вој во ди не
за ка дет ки ње у ко ме ће сна гу
од ме ри ти Од бој ка 013 и
Омла ди нац из Но вих Ба но -
ва ца. Ова утак ми ца по чи ње у
11 са ти.

Вре ме је за од бој ку. За Од -
бој ку 013...

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА 013 (ОПЕТ) НА 
ПО БЕД НИЧ КОМ КО ЛО СЕ КУ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДЕ ВОЈ КЕ У ПО БЕД НИЧ КОМ РИТ МУ

ТАБЕЛА СУПЕР Б ЛИГЕ – жене

1. РАДНИЧКИ 10 9 1 0 321:222 19

2. БОР РТБ 10 7 2 1 317:253 16

3. ПАНЧЕВО 10 6 2 2 275:242 14

4. ТОПЛИЧАНИН 10 7 0 3 305:280 14

5. СЛОГА 10 6 0 4 325:317 12

6. МЛАДИ РАДНИК 10 6 0 4 288:292 12

7. ОРК БЕОГРАД 10 5 1 4 279:259 11

8. КИКИНДА 10 5 0 5 276:241 10

9. КУЧЕВО 10 3 0 7 297:326 6

10. БЕОГРАД 10 2 0 8 284:335 4

11. ЂЕРДАП 10 1 0 9 239:349 2

12. ЈУНИОР 10 0 0 10 226:316 0

Нај бо љи срп ски ка ра ти ста Сло -
бо дан Би те вић про шлог ви кен -
да је уче ство вао на тур ни ру Пре -
ми јер свет ске ли ге у Ма дри ду.

У вр ло ја кој кон ку рен ци ји Би -
те вић је на стар ту оства рио две
по бе де, про тив так ми ча ра из
Бел ги је и Ен гле ске, да би у тре -
ћем ко лу био гру бо оште ћен
судиј ским пре гла са ва њем и по -
ра жен од ри ва ла из Гру зи је, који

у на ред ном ко лу ни је из бо рио
пла сман у фи на ле, па Бо ба ни -
је до био шан су за ре пер саж.

Би те вић ће већ у ја ну а ру на -
сту пи ти на тур ни ру Пре ми јер
ли ге у Па ри зу.

Јед но од нај ва жни јих так ми -
че ња у овој го ди ни је сте и Бал -
кан ско пр вен ство за ка де те, ју -
ни о ре и мла ђе се ни о ре, ко је ће
би ти одр жа но од 5. до 8. де -
цем бра у Сло ве ни ји. Са ве зни
се лек то ри за ка те и бор бе ука -
за ли су по ве ре ње и чла но ви ма
КК-а Ди на мо, па ће у Бре жи це
пу то ва ти: Алек сан дар Зде шић,
Ја на Кој чић, Ни ко ла Ива но вић,
Дар ко Спа сков ски, Мар ко Пу -
ља ре вић и Урош Пе тро вач ки,
као и тре нер Не ма ња Лу гић.

Про шлог ви кен да је одр жан
три де се ти ин тер на ци о нал ни
тур нир у ка ра теу „Тро феј Обре -
нов ца”, на ко ме је на сту пи ло
380 так ми ча ра из 35 клу бо ва
из Бо сне и Хер це го ви не и Ср -
би је. Ме ђу њи ма је би ло и де -
вет так ми ча ра Мла до сти, ко ји
су осво ји ли је да на ест ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је у бор ба -
ма осво ји ли су Ан ђе ли на Ја ре -
дић, Но вак Ни ко лић и Ми лош
Ми лу ти но вић, а у ка та ма је нај -
бо ља би ла Ду ња Јо ва но вић.

Сре бром су се оки ти ли Ни -
ко ла Бра ца но вић и Ана ста си ја
Кр стић, а брон зе су за ра ди ли:

Са шка Те сла, Та ра Ђур ђе вић и
Не ма ња Жив ков у бор ба ма, као
и Но вак Ни ко лић и Ми лош
Ми лу ти но вић у ка та ма.

И овај спортски колектив има -
ће своје представнике на пр -
вен ству Балкана у Бре жи цама.

Ка ра те клуб Мла дост ће пред -
ста вља ти ју ни ор ка Ан ђе ли на

Ја ре дић, ко ја ће се так ми чи ти
у ка те го ри ји бор бе пре ко 59 кг,
али и као члан на ци о нал ног
ти ма Ср би је у бор ба ма екип но
за ју ни ор ке.

Са ве те на пр вен ству да ва ће
јој пр ви тре нер клу ба Ти хо мир
Ма ки тан, ко ји та ко ђе пу ту је у
Сло ве ни ју.

КА РА ТЕ АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ПРЕМИЈЕР ЛИГА, БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ…

Пе тар Но ва ко вић, члан Џу до
клу ба „Ака де ми ја Јо чић” из
Стар че ва, про шлог ви кен да је
уче ство вао на ве ли ком ме ђу -
на род ном тур ни ру у За гре бу. У
кон ку рен ци ји 650 бо ра ца из
де вет зе ма ља Пе тар је осво јио
нај сјај ни је од лич је у сво јој ка -
те го ри ји (пре ко 55 кг).

– Пе тар је био фан та сти чан.
Пот пу но је до ми ни рао и по ра -
зио све сво је кон ку рен те. Че ти -
ри сјај на ипо на свр ста ла су га у
јед ног од нај бо љих по је ди на ца
на тур ни ру. За до во љан сам, не

то ли ко злат ном ме да љом, ко ја
је сва ка ко бит на, већ при ка за -
ним зна њем у так тич ко-тех нич -
ком сми слу. Спро во дио је так -
ти ку ко ју смо до го ва ра ли и ни -
је про пу штао при ли ку да ка зни
сва ку гре шку про тив ни ка. Са да
нам пред сто је до ма ћа так ми -
че ња и на по ран рад, ка ко би -
смо за др жа ли Пе тро ву во де ћу
по зи ци ју на ранг-ли сти – ре као
је тре нер Ми ро слав Јо чић.

Стар че вач ки „ака дем ци” на -
ред ног ви кен да ће се над ме та -
ти у Бо ру.

ОД ЛИЧ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ „АКА ДЕ МИ ЈЕ ЈО ЧИЋ”

ПЕ ТРОВ ТРИ ЈУМФ У ЗА ГРЕ БУ

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ДИ НА МО ВИ ПЕ ТЛИ ЋИ 
ПР ВА ЦИ ДР ЖА ВЕ

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ЗЛА ТИ БОР „АР ХИ ВИ РАН”, НА РЕ ДУ МЕ ТА ЛАЦ
Не до вољ на јед на
четвр ти на

Та миш има ка па ци тет

Де ве то ко ло Ко шар ка шке ли ге
Ср би је ни је до не ло ре зул тат ско
из не на ђе ње, бар ка да је пан че -
вач ки Та миш у пи та њу. Мом ци
ко је пред во ди тре нер Бо јан Јови -
чић про шлог ви кен да су го сто -
ва ли у Ча је ти ни, где су од ме ри -
ли сна ге с дру го пла си ра ним до -
ма ћи ном, еки пом ко ја у овој се -
зо ни има нај ви ше ам би ци је.

Тим из на шег гра да ни на
овој утак ми ци ни је био ком -
пле тан, а ка да је си ту а ци ја та -
ква, он да мо жда ни је ни ре ал -
но оче ки ва ти не ка кво из не на -
ђе ње: Зла ти бор –Та миш 78:73,
по че твр ти на ма: 19:14, 20:18,
25:14 и 14:27.

До ма ћи тим, за ко ји игра ју
и бив ши ко шар ка ши Та ми ша
Сте фан Ми тро вић и Бо јан Ста -
но је вић, у овај ду ел ушао је као
ап со лут ни фа во рит. Ипак, ни
Са ша Ра до вић и ње го ви са и -
гра чи ни су до пу то ва ли с на ме -
ром да се уна пред пре да ју, па
је пр ва че твр ти на про те кла у
ме ђу соб ном од ме ра ва њу сна -
га, али и у број ним гре шка ма
на обе стра не те ре на. Зла ти бор
је имао ла га ну ини ци ја ти ву и
ре зул тат ску пред ност, али мом -
ци из Та ми ша ни су до зво ља ва -
ли да се „од ле пи”.

Пан чев ци су чак по чет ком
дру ге че твр ти не, по сле „трој -
ке” Аљо ше Јан ко ви ћа, ус пе ли
и да по ве ду, али до ма ћин је
по но во до дао гас, па је на од -
мор оти шао са се дам по е на ви -
ше – 39:32.

Тре ћа че твр ти на је у пот пу -
но сти при па ла ко шар ка ши ма

Зла ти бо ра, а већ на са мом ње -
ном по чет ку до ма ћин је имао
и дво ци фре ну пред ност. Ка -
жње не су све гре шке го сту ју -
ћих игра ча, раз ли ка у ко ше ви -
ма уве ћа ва ла се из ми ну та у
ми нут, да би на кра ју тре ћег
пе ри о да до сти гла осам на ест
по е на „ви шка” у ко рист до ма -
ћег ти ма.

Та миш је сво је пра во ли це
по ка зао тек у че твр тој че твр ти -
ни, ка да је пот пу но над и грао ве -
ли ког фа во ри та. Са ша Ра до вић
и ње го ви са и гра чи су се ко нач -
но осло бо ди ли при ти ска и за и -
гра ли сло бод ни је, с ви ше енер -
ги је, слу жио их је и шут... По ла -
ко али си гур но пред ност Зла ти -
бо ра по че ла је да се „то пи”...
Ипак, за ко на чан пре о крет ни је
би ло ни сна ге ни вре ме на.

– Зла ти бор је за слу же но по -
бе дио. Ми смо ме ка но ушли у
меч, без кон цен тра ци је. Јед на
че твр ти на до бре игре ни је до -
вољ на за ова кву еки пу до ма -
ћи на – ре као је ка пи тен еки пе
из на шег гра да Са ша Ра до вић.

Та миш је играо у са ста ву:
Ни ко лић (13 по е на), Ча бри ло
(се дам), Ра до вић (10), Ву ко ји -
чић (два), Фил биш, Пр ља (14),
Јан ко вић (15), Лу чић (два), Џе -
рид (че ти ри) и Ла бу до вић (шест
по е на).

– Хва ла до ма ћи ни ма на го -
сто прим ству. Игра ли смо у ле -
пом ам би јен ту. Дра го ми је што
Зла ти бор има но ву ха лу, то је
до бро за на шу ко шар ку. То је
тим с нај ви шим ам би ци ја ма,
про јек то ван за уче шће у АБА2
ли ги, ко ји је и пре на шег ду е ла

био фа во рит. По но во смо би ли
не ком плет ни, без дво ји це игра -
ча ко ји су би ли на ју ни ор ском
тур ни ру АБА ли ге с Цр ве ном
зве здом. Ко зна, да је утак ми ца
по тра ја ла још три-че ти ри ми -
ну та, мо жда би смо је и пре ве ли.
Би ли смо ја ко ло ши три че твр -
ти не, раз о ча ран сам, али по след -
ња че твр ти на је по ка за ла да има -
мо ка па ци тет и за ве ће до ме те.
Због то га су ми по ме ша на осе -
ћа ња. Мо ји игра чи мо ра ју хра -
бри је и од луч ни је да ула зе у ме -
че ве – ре као је на кон фе рен ци ји
за но ви на ре по сле утак ми це тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Пр вен стве на ис ку ше ња сме -
њу ју се као на тра ци. Већ у су -
бо ту, 7. де цем бра, у наш град
до ла зи Ме та лац. Утак ми ца по -
чи ње у 20.30.

Про шлог ви кен да у Зре ња ни -
ну је одр жа но че твр то ко ло Ли -
ге пи о ни ра Вој во ди не, у ко јем
је на сту пи ло пет так ми ча ра
Стре љач ке дру жи не „Пан че во
1813”.

Ива Ра ко њац је убе дљи во три -
јум фо ва ла са 185 кру го ва, док
је Те о до ра Кон дић, са 178 кру -
го ва, за у зе ла че твр то ме сто. На
че твр то ме сто, са 473 кру га,
пла си ра ла се и еки па де ча ка
из на шег гра да. Га ђа ли су Ог -
њен Лу кић (172), Ог њен Бун -
чић (156) и Пе тар Цвет ко вић
(145 кру го ва).

На ред но ко ло Ли ге пи о ни ра
Вој во ди не би ће одр жа но 15.
де цем бра у Ки кин ди.

Та ко ђе у Зре ња ни ну одр жа -
но је и дру го ко ло Ли ге ка де та
и мла ђих ју ни о ра Вој во ди не, у
ко јем је уче ство ва ло се дам стре -
ла ца СД-а „Пан че во 1813”.

Алек са Ра ко њац је с 573 кру -
га у га ђа њу из стан дард не ва -
зду шне пу шке осво јио злат ну
ме да љу у кон ку рен ци ји ка де та
и брон за но од лич је у ја кој кон -
ку рен ци ји у над ме та њу мла -
ђих ју ни о ра.

Ива Ра ко њац је с 378 кру го -
ва за слу жи ла сре бро у кон ку -
рен ци ји ка дет ки ња ко је су се
так ми чи ле у га ђа њу из

ваздушне пу шке, док је у гру -
пи мла ђих ју ни ор ки би ла че -
твр та. Те о до ра Кон дић је упу -
ца ла 376 кру го ва, што јој је

било до вољ но за че твр то ме сто
у над ме та њу ка дет ки ња и шесто
ме сто у кон ку рен ци ји мла ђих
ју ни ор ки. Ана То кић је је да на е -
ста ка дет ки ња, с 360 кру го ва.

Три по ме ну те де вој ке осво ји -
ле су дру го ме сто у кон ку рен ци -
ји че ти ри еки пе мла ђих ју ни ор -
ки, док су би ле нај бо ље (и је ди -
не) у кон ку рен ци ји ка дет ки ња.

Пан че вач ка еки па мла ђих ју -
ни о ра у га ђа њу из пи што ља би -
ла је је ди на ком плет на, а са -
мим тим и нај бо ља. У по је ди -
нач ном над ме та њу мла ђих ју -
ни о ра Ве ли мир Нин ко вић је
осво јио злат ну ме да љу с 518
кру го ва, Сте фан Ке шиш јан је
нај бо љи ка дет и тре ћи мла ђи
ју ни ор са 491 кру гом, а с по го -
ђе на 433 кру га Мар ко Нин ко -
вић је успе шно де би то вао и
осво јио дру го ме сто у кон ку -
рен ци ји ка де та и пе то у кон ку -
рен ци ји мла ђих ју ни о ра.

На ред но ко ло би ће на про -
гра му кра јем ја ну а ра у Вр ба су.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ
Так ми ча ри Џу до клу ба Је дин -
ство из Ка ча ре ва уче ство ва ли
су про шлог ви кен да на Ку пу
Вој во ди не у Но вом Са ду, у кон -
ку рен ци ји са још око 500 бо -
ра ца из: Ср би је, БиХ, Сло ве -
ни је и Грч ке.

Нај у спе шни ја је би ла Ан дри -
ја на Кр те нић, ко ја је осво ји ла
злат ну ме да љу. Сре бро су за -
ра ди ли Ја на Пеј но вић и Кри -
сти јан Лех ни, а брон за ним од -
лич ји ма су се оки ти ли Алек -
сан дра Ди ми тров ски, Же ља на
Вел ков ски и Или ја Ан ђе ло вић.

Уче ство ва ли су и: Ву ка шин
Ва ла шко, Да рио Ба лан, Оли -
вер По љак и Ла зар Ри стов ски.

– Би ла је то ве ли ка шко ла
за све. При ча ли смо о по ште -
њу, ис трај но сти, по што ва њу и
дру гар ству. Ма ли ша ни су ви -
де ли ка ко тре ба, али и ка ко не
тре ба да се по сту па на так ми -
че њи ма. Иде мо да ље – ре као
је тре нер ЏК-а Је дин ство Са -
ша Ан ђе ло вић.

УСПЕХ РВАЧА
Чла но ви Рвач ког клу ба Ди на -
мо уче ство ва ли су про шлог ви -
кен да на ве ли ком тур ни ру у
Те ми шва ру, где су по сти гли за -
па же не ре зул та те.

Ог њен То до си је вић је по бе -
дио у ка те го ри ји до 60 кг, док
је Сте фан То до си је вић осво јио
сре бр но од лич је у ка те го ри ји
до 50 кг. Бо је Ди на ма бра нио
је и Алек са Јо вић, ко ји се пла -
си рао на пе то ме сто.

Так ми ча ре Ди на ма, ко ји су
још јед ном по ка за ли да мо гу да
се но се с ри ва ли ма из Евро пе,
пред во ди ли су тре не ри Ву јо Ша -
јић и Ми ли во је То до си је вић.

ТРИ ЗЛА ТА
Сом бор је про шлог ви кен да био
ор га ни за тор ме ђу на род ног пли -
вач ког ми тин га „Фе никс 2019”,
на ко јем је уче ство ва ло око 180
так ми ча ра из че тр на ест клу бо -
ва из БиХ, Хр ват ске и Ср би је.

Бо је на шег гра да бра ни ле су
две пли ва чи це ПК-а Спа р та,
ко је је пред во дио тре нер Не -
над Јо вић.

Јо ва на Бог да но вић је осво -
ји ла зла то у ап со лут ној ка те го -
ри ји на 200 м пр сно, с вре ме -
ном 2:27,02, а због овог ре зул -
та та про гла ше на је за нај у спе -
шни ју так ми чар ку.

Сјај на је би ла и Ду ња Сто ев,
ко ја је осво ји ла нај сјај ни ја од -
лич ја у тр ка ма де вој чи ца ро -
ђе них 2007. и 2008. го ди не, на
200 и 400 м кра ул.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

НО ВО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ПАН ЧЕ ВАЧ КА „ДРУ ЖИ НА” ГА ЂА У ЦЕН ТАР

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ
субота, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Прокупље: ТОПЛИЧАНИН – ЖРК ПАНЧЕВО

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–СМЕДЕРЕВО
недеља, 19.30
мушкарци

Г. Милановац: МЕТАЛАЦ–БОРАЦ

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – БАНАТ
субота, 14.45 

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ
субота, 20.30 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ВИРТУС БАСКЕТ
петак, 21 сат, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Ковин: РАДНИЧКИ–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС
субота, 19 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО 22:25

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЈУНИОР 30:17

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ 21:18
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ 23:29
Ада: ПОТИСЈЕ–ДОЛОВО 32:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО 36:31

Одбојка

ПРВА ЛИГА
мушкарци

Панчево: БОРАЦ – ВА 014 3:0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
Р. Тополовац: ХЕРЦЕГОВИНА – ОДБОЈКА 013 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чајетина: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ 78:73

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – РАДНИЧКИ 71:82
Панчево: КРИС КРОС – ДИНАМО 55:84

ДВА СРЕБРА 
И БРОНЗА

Запажене резултате остварили
су чланови Џудо клуба Панче-
во на турниру у Новом Саду ко-
ји је одржан прошлог викенда.

Кристијан Балог и Нина Ал-
бијанић окитили су се сребр-
ним медаљама, а Мила Кали-
нић заслужила је бронзу. Вук
Бабић се пласирао на пето
место.

СЛЕ ДИ ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НО ПР ВЕН СТВО

На тра ди ци о нал ном тур ни ру

„Мла дост” у За гре бу, одр жа -

ном про шлог ви кен да, уче -

ство вао је и Де јан Пе шић,

ко ји је за у зео је да на е сто ме -

сто у кон ку рен ци ји 68 стре ла -

ца из шест зе ма ља.

Иа ко је ре зул тат од 621,9

кру го ва ве о ма ви сок, Де ја ну

је за пла сман у фи на ле не до -

ста ја ло све га 0,8 кру го ва.

Већ на ред ног ви кен да

Пешић ће на сту пи ти на Ин -

тер на ци о нал ном пр вен ству

Бе о гра да, где се оче ку је уче -

шће 300 стре ла ца из 20 зе ма ља. По ред Де -

ја на, из СД-а „Пан че во 1813” уче ство ва ће и

ју ни о ри Алек са Ра ко њац, Ве ли мир Нин ко вић

и Сте фан Ке шиш јан.



СПОРТ

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Редакција: Синиша Трајковић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи),
013/300-820 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa”
Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не
враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs •
e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

Илија Тепшић,
гимназијалац:

     – У петак излазим.
После тога чека ме
Центар за таленте,
група за историју.
Посетио бих и неко
предавање односно
књижевно вече у
Београду.

Андреја
Крсмановић,
ученик:

    – Као и сваког
викенда, бићу с
другарима и учићу.
Пошто тренирам,
нерадним данима 
имам утакмице.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Нашминкане
Умеју да се скоцкају.

    Да у једном моменту изгледају чисто.

    И бистро.

    Мисли.

    Онда се помуте.

    Али не шминкај их.

    Нашминкане су безвредне.

    Мисли! Поново!

Пад
Најпре јесте стамен.

    Онда тако само делује.

    Па озбиљно почиње да се крњи.

    И падне.

    Аргумент или став.

    Човек.

    Пада оно што је паду склоно.

    А понешто треба једноставно склонити.

Будућности
Један корак може да промени све.

    Поготово ако је искорак.

    Неуобичајен потез.

    Теби несвојствен.

    Али, опет, твој.

    Она није једна и једина.

    Будућности има више.

    Ти их за себе бираш.

У Спорт ском цен тру „Шу ми це” у Бе о -
гра ду про шлог ви кен да одр жа но је пр -
вен ство Пр ве ли ге Ср би је у џу ду. Пан -
че вач ки Ди на мо је на том так ми че њу
на сту пио у под мла ђе ном са ста ву, ис -
кљу чи во са сво јим чла но ви ма, док су
оста ле еки пе би ле ком би но ва не, с бор -
ци ма из ви ше клу бо ва.

Ди на мов ци су у пр вом ме чу из гу би ли
од из у зет но ја ке еки пе Жан дар ме ри је,
ак ту ел ног пр ва ка за ову го ди ну. У дру -
гом ко лу Ди на мо је са вла дао Мла дост из
Бе че ја, а он да је у тре ћој рун ди пре тр пео
по раз од знат но по ја ча ног ти ма из Обре -
нов ца. Та ко су Пан чев ци груп ни део так -
ми че ња за вр ши ли на тре ћем месту, док
су у укуп ном пла сма ну би ли пети.

За еки пу су на сту пи ли: Ла зар Сто ја -
но вић, Вук Ко шић, Игор Ома ста, Ни ко -
ла До стић и Сто јан Се ку лић.

У исто вре ме у Но вом Са ду је одр жан
тур нир за нај мла ђе под на зи вом „Вој -
во ди на 2019”, на ко ме се над ме та ло
пре ко 440 бо ра ца из 40 клу бо ва из: БиХ,
Грч ке, Сло ве ни је и Ср би је. Ди на мо се
на том так ми че њу пред ста вио са де сет
чла но ва.

Злат не ме да ље су осво ји ли: Ма те ја
Сто ја нов ски, Ни ко ла Ра да нов и Урош
Ђу ри шић, а брон за ма су се оки ти ли:
Не ма ња Ђу ри шић, Фи лип Ћи рић, Алек -
са Ђу ро вић, Јо ван Бо жић, Је ле на Сто ја -

нов ски, Фи лип Мак си мо вић и Урош
Ћу ћа. Над ме та ли су се и: Вла ди мир
Бог да нов ски, Ни ко ла Ми тић, Га ври ло
Бо шко вић, Ду шан Стан ко вић и Де јан и
Го луб Стри гић. А. Ж.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

МЛА ДИ У ПР ВОМ ПЛА НУ

Ива Вукић,
студент:

     – Планирам неку
журку. Морам доста 
и да учим, спремам се
за колоквијуме и испите.
Наћи ћу времена и да
вежбам клавир.

„Ди зел ка” уса мље на на
трону

Оку пља ње на Све тог Јо ва на

Фуд бал ски клуб Же ле зни чар из Пан че ва
пра ви је при мер до бро ор га ни зо ва ног
спорт ског ко лек ти ва. Клуб ко ји тра је ви -
ше од се дам де це ни ја, пу не 72 го ди не,
тек окон ча ну је се њу се зо ну пам ти ће као
нај у спе шни ју у сво јој све тлој исто ри ји.

Фуд ба ле ри по пу лар не „ди зел ке” из
Пан че ва од и гра ли су пет на ест утак ми -
ца и ни су пре тр пе ли ни је дан по раз.
Оства ри ли су скор од три на ест по бе да
и два не ре ше на ре зул та та, уз гол-раз -
ли ку 32:8. Да кле, Же ле зни чар је био
нај е фи ка сни ји тим у Срп ској ли ги гру -
па „Вој во ди на”, а при том је ње го ва од -
бра на би ла нај чвр шћа.

На че лу овог ко лек ти ва је не у мор ни
пред сед ник Зо ран На ун ко вић, ко ји је уз
по моћ ди рек то ра Не на да Бој ко ви ћа,
Предрага Санадера и још не ко ли ци не
стал них са рад ни ка офор мио клуб ко ји
је по стао по нос Пан че ва.

Же ле зни чар функ ци о ни ше јед но став -
но, али про фе си о нал но. Зна се ко шта
ра ди у клу бу, а цео си стем је ста вљен у
слу жбу фуд ба ле ра и струч ног шта ба.
„Же ља” је од у век ва жио за клуб са

широком ду шом фуд бал ском. Ни ка да
за ње га ни су ве зи ва не ни ка кве афе ре,
све што је ра ђе но би ло је јав но и тран -
спа рент но. У Же ле зни ча ру се тре не ри
ни ка да ни су сме њи ва ли по сле са мо не -
ко ли ко ло ши јих ре зул та та, игра чи су
од у век има ли сјај не усло ве... А ка да је
та ко, он да ни ко га и не тре ба да чу де
сјај ни ре зул та ти и је се ње по ча сти у тре -
ћем ран гу срп ског фуд ба ла.

Пан че вач ка „ди зел ка” је нај бли жем
пра ти о цу, еки пи Бач ке 1901 из Су бо ти -
це, од ма кла осам бо до ва, али сви у овом
клу бу све сни су чи ње ни це да су до шли
тек на по ла пу та до свог ци ља – исто -
риј ског пла сма на у Пр ву ли гу. За то ће
зим ска па у за би ти ис ко ри шће на за до -
во ђе ње по ја ча ња у играч ком ка дру, али
и за до бре при пре ме ка ко би Же ле зни -
чар и на про ле ће на ста вио свој по бед -
нич ки пут.

На че лу струч ног шта ба је ис ку сни
Ду шан Је врић, ко ме су у ра ду по ма га ли
Мар ко Ан дре јић и тре нер гол ма на Вла -
ди мир Ра сто вић.

Бе ло-пла ви дрес Же ле зни ча ра ове је -
се ни но си ли су сле де ћи игра чи: Бо јан
Кне же вић, Ге ор ги је Јан ку лов, Ни ко ла
Ђо рић, Ду шан Плав шић, Ђор ђе Ив ко -
вић, Лу ка Сто ја но вић, Да ни ло Ко ва че -
вић, Јор дан Јо ва но вић, Мар ко Ба ша но -
вић, Мла ден Ла за ре вић, Вла ди мир

Мандић, Бра ни слав Ка та нић, Ми лош
Бра јо вић, Ла зар Та на ско вић, Мар ко Сто -
ја нов, Де нис Илић, Па вле Пе тро вић,
Бо јан Трип ко вић, Урош Лу кић, Са ша
Ру ња ић, Бор ко Ани чић, Дра ган Ми ли -
во је вић и Ла зар Вла ди са вље вић.

Нај е фи ка сни ји у еки пи је ка пи тен
Да ни ло Ко ва че вић, ко ји је с де сет го ло -
ва тре нут но и дру ги стре лац ли ге. Ђор -
ђе Ив ко вић је пет пу та по га ђао мре же
ри ва ла, а Лу ка Сто ја но вић је био пре -
ци зан че ти ри пу та. Вла ди мир Ман дић
и Бор ко Ани чић су то ком ове је се ни
по сти гли по два по гот ка, а по јед ном су
се у ли сту стре ла ца упи са ли: Јор дан Јо -
ва но вић, Мар ко Ба ша но вић, Бо јан Трип -
ко вић, Ду шан Плав шић, Де нис Илић,
Ге ор ги је Јан ку лов, Ни ко ла Ђо рић, Мла -
ден Ла за ре вић и Мар ко Сто ја нов.

По ред пр вог ти ма, у Фуд бал ском клу -
бу Же ле зни чар ве ли ка па жња по кла ња
се и мла ђим ка те го ри ја ма, па су та ко
ове је се ни омла дин ци, ка де ти и пи о ни -
ри та ко ђе по сти за ли сјај не ре зул та те у
сво јим так ми че њи ма.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су са да на
за слу же ном од мо ру. Про зив ка пр во ти -
ма ца, ко ја ће озна чи ти по че так при -
пре ма за на ста вак пр вен стве не тр ке у
Срп ској ли ги гру па „Вој во ди на”, за ка -
за на је за 20. ја ну ар, на Све тог Јо ва на.

А. Жив ко вић

ФУД БАЛ СКИ КЛУБ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР У ЦЕН ТРУ ПА ЖЊЕ

НА ПО ЛА ПУ ТА ДО ИСТО РИ ЈЕ
ФУД БАЛ СКИ КЛУБ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР У ЦЕН ТРУ ПА ЖЊЕ

НА ПО ЛА ПУ ТА ДО ИСТО РИ ЈЕ


