
Здравље
Наргиле 

нису играчка 

за децу

» страна 6

цена 40 динара

Град
Монтажни паркинзи,

нови кеј и пасареле

» страна 2

Записи

Душан Лудвиг: 

Оловка као оружје

» страна 12

Фото-репортажа
Створени сви услови за

бистар поглед Панчеваца

» страна 25

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  7.  ФЕБРУАРА 2020.
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Број 4851, 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

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.

ТЕМА БРОЈА: ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

Све што мислите да знате
о саобраћају, а грешите

стр. 7

НОВО!

Шанса за 
оживљавање села?

» страна 9

„Тамиш” савладао 
лидера

» страна 27

НИЈАНСЕНИЈАНСЕ

ВИРУСИ ПРАЗНЕ ШКОЛЕ И ВРТИЋЕ

ОД ЧЕГА НАМ ДЕЦА БОЛУЈУ

У диспанзеру огромне гужве, морала је да интервенише и полиција � Код
лекара тек ако малишанима не оборите температуру ни после два-три дана

страна 3

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ

За ка зи ва ње прегле да 
по чет ком мар та

Уси ја ли су се те ле фо ни.

Али по треб но је још са мо

ма ло стр пље ња.

Спе ци јал на оч на бол ни ца

„Све ти Ва си ли је Ос тро шки”

оба ве шта ва све за ин те ре со -

ва не су гра ђа не да кра јем

фе бру а ра сти жу спи ско ви

из слу жбе РФ ЗО за па ци -

јен те ко ји стек ну пра во на

опе ра ци ју ка та рак те у овој

здрав стве ној уста но ви.

Због то га ће за ка зи ва ње

пре гле да и опе ра ци ја за

њих, али и за све оста ле па -

ци јен те, стар то ва ти по чет -

ком мар та.

НАШИ СУГРАЂАНИ

У вину је истина
страна 11

КАДА СУ РАЧУНИ ЗА СТРУЈУ ВИСОКИ

Шта ако сумњате у
исправност бројила

стр. 8
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pancevac@pancevac-online.rs

(Не) ис плати
се би ти

крими на лац
Те ле ви зиј ски гле да о ци у Ср би -
ји во ле се ри је у ко ји ма су глав -
ни ју на ци кри ми нал ци – за -
кљу чак је по сле пр вих епи зо да
при че о аван ту ра ма же сто ких
мо ма ка с бе о град ског ас фал та
на јед ној од те ле ви зи ја с на ци -
о нал ном фре квен ци јом.

Ма раш, ка ко се зо ве глав ни
ју нак, ко га ма е страл но ту ма чи
Ми лош Би ко вић, вр хун ски је
во зач и екс трем но та лен то ван
оби јач ау то мо би ла, ви ше од
све га на све ту во ли сво ју де вој -
ку, а мр зи по ли ци ју, че сто за -
па да у не во ље, али из њих не -
ким чу дом увек успе ва да иза -
ђе. Пр ве че ти ри епи зо де ове се -
ри је на ста ле су по исто и ме ном
фил му, а „оно пра во” (ка ко на -
ја вљу ју ау то ри) кре ће тек од
пе те епи зо де, ка да по чи ње но ва
и до са да не ви ђе на при ча о Ма -
ра ше вом бо рав ку у за тво ру.

На пр ви по глед, ово је при -
мер успе ха ко ји је не ми но ван
ка да се гле да о ци ма по ну ди уз -
бу дљив и до бро ре жи ран ак ци -
о ни филм с број ним до брим
глум ци ма и сце на ма вра то -
лом них во жњи, пуц ња ва, бор -
би с по ли цај ци ма и аван ту ра
са атрак тив ним де вој ка ма.

Ме ђу тим, за бри ња ва по ру ка
ко ју ова при ча ша ље мла ђим
гле да о ци ма. Уме сто да им су -
ге ри ше да је кри ми нал крат ко -
роч но фи нан сиј ски уно сна,
али и опа сна ствар и да ма фи -
ја ши че сто за вр ша ва ју из ре ше -
та ни ме ци ма, се ри ја о ко јој је
реч гло ри фи ку је кри ми нал це
и кри ми нал.

Мла ди ко ји гле да ју ово те ле -
ви зиј ско оства ре ње мо гу да ви -
де ње го ве глав не ју на ке као ли -
ко ве што узи ма ју дро гу, стал но
има ју до ста па ра, но се фир ми -
ра ну гар де ро бу, во зе бе сне ау -
то мо би ле и увек су са згод ним
де вој ка ма. Због то га ни је те -
шко прет по ста ви ти да ће за
мла де та кав жи вот би ти „оно
пра во” и „стра ва” и да ће се
без ре зер вно по и сто ве ти ти с та -
квим ли ко ви ма.

Спор но је и то што су у овој
се ри ји по ли цај ци при ка за ни
као „пр ља ви” и ко рум пи ра ни.
Не ма сум ње да има та квих по -
је ди на ца, али то си гур но ни су
сви. Да у по ли ци ји огром на ве -
ћи на љу ди од го вор но ра ди свој
по сао, до вољ но го во ри по да так
да су за по сле ни у МУП-у про -
шле го ди не за пле ни ли 7,5 то на
дро ге, чи ме су по сти гли исто -
риј ски успех и увр сти ли се ме -
ђу нај е фи ка сни је по ли ци је у
Евро пи.

Жеља да се теретна
железница измести 
из града

Заштитити градитељско
наслеђе ради очувања
вредности градског језгра

Улаз у град из правца
Београда могао би да
изгледа потпуно другачије

Ни ћи ће град ска ма ри на и при ста ни -
ште за бро до ве. Би ће из гра ђе на па са -
ре ла ка Град ској шу ми. Ком плекс
старе ста кла ре на Стре ли шту по ста ће
про стор ур ба не ла бо ра то ри је. Ло ка -
ци ја хо те ла „Та миш” по слу жи ће за
но ви тр жно-по слов но-ко мер ци јал ни
центар...

Ниг де не пи ше да ће све ов де на -
бро ја но и још што шта за и ста по сто ја -
ти, али Ге не рал ни ур ба ни стич ки
план Пан че ва (ГУП) пред ви ђа мо гућ -
ност за то. Про шле не де ље су из ме не
и до пу не овог ак та про шле јав ни
увид, иду на Ко ми си ју за пла но ве, па
је про це ду ра за њи хо во усва ја ње у
Скуп шти ни гра да при кра ју. За то ће -
мо за ви ри ти у до ку мент ка ко би смо
ви де ли шта у ње му сто ји.

Та ми шке кри ви не оста ју

Да би све фор мал но прав но би ло пот -
пу но ја сно, нај пре, на на шу мол бу, ди -
рек тор ЈП-а „Ур ба ни зам” Сла ве Бо ја -
џи ев ски об ја шња ва да је ГУП „стра те -
шки план, ко ји ни је спро во дљив, од -
но сно то је план ски до ку мент на осно -
ву ког се не из да ју гра ђе вин ске до зво -
ле, већ се ка сни је раз ра ђу ју ни жа
план ска до ку мен та ко ја то ме слу же и
ко ја не сме ју да бу ду у су прот но сти с
ГУП-ом, кров ним ак том”. До да је:

– Ге не рал ни ур ба ни стич ки план
Пан че ва до нет је 2012. За кон ска оба -
ве за сва ке ло кал не са мо у пра ве је да
на сва ких де се так го ди на пре и спи ту -
је план ска до ку мен та. Уви де ли смо
да по сто ји не ко ли ко ме ста где би
тре ба ло из ме ни ти кров ни план, тј. да
би тре ба ло у ин те ре су Пан че ва да се
ускла ди са зах те ви ма и прох те ви ма и
ста нов ни штва и град ских вла сти.
ГУП се ра ди на осно ву усло ва ко је

МОНТАЖНИ ПАРКИНЗИ, НОВИ КЕЈ И ПАСАРЕЛЕ
Пише: Михајло Глигорић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Силос ради пуном паром.

Ових дана у граду

Снимио: Милан Шупица

изда ју јав на пред у зе ћа и др жав не ин -
сти ту ци је. Ре ци мо, на ша же ља је би -
ла да те рет ну же ле зни цу из ме сти мо
из гра да. Из ра ди ли смо план ко ји је
оста вљао не ко ли ко ва ри јан ти и по -
сла ли га на јав ни увид, као и „Же ле -
зни ца ма Ср би је”; су шти на је у то ме
да ГУП не сме да бу де коч ни чар, да
јед ног да на, ако Вла да Ср би је одво ји
но вац за не ку од оп ци ја, по сто ји мо -
гућ ност да се ни жим план ским до ку -
мен ти ма же ле зни ца у пот пу но сти
уре ди.

Та ко ђе, ис пра вља ње ко ри та Та ми -
ша увек је те ма ка да се пра ве из ме -
не и до пу не ГУП-а, јер ур ба ни сти
сма тра ју да би око ре ке, уз вод но од
друм ског мо ста, био по же љан гра -
ђе вин ски ре јон. Ме ђу тим, за во ди и
удру же ња за за шти ту при ро де „ско -
чи ли” су у од бра ну ме ан да ра, кри -
ви на ре ке, због биљ них и жи во тињ -
ских вр ста ко је та мо жи ве. Ни шта
од то га за то овог пу та не ће би ти,
али та при ча до бро слу жи као
илустра ци ја си сте ма на осно ву ког
ства ри при ли ком ме ња ња ГУП-а
функ ци о ни шу.

– Про шле су иде је о пре на ме ни зе -
мљи шта код бу вља ка и не за вр ше не ха -
ле, где ће ни ћи ау то бу ска ста ни ца. Та -
ко ђе, на ме сту по сто је ће пред виђена је

из град ња стам бе но-по слов ног ком -
плек са. Ни жим план ским до ку мен -
ти ма ће јед ног да на би ти пре ци зи ра -
на и, ре ци мо, спрат ност, али по што
је пре ко пу та згра да но ве По ште, ко ја
има че тр на ест спра то ва, не ви дим за -
што не би и бу ду ћи ком плекс имао ту
ви си ну. И, ГУП из 2012. го ди не зна -
чај но је про ши рио гра ђе вин ски ре -
јон; по љо при вред ни ци ко ји се та мо
ба ве про из вод њом не на ме ра ва ју да
би ло шта зи да ју на том зе мљи шту, па
су ти ме до ве де ни у про блем – пла ћа -
ју мно го стру ко ве ћи по рез. За то смо
де ло ве гра ђе вин ског зе мљи шта по ку -
ша ли да пре ве де мо у по љо при вред -
но, по пут оних код „Утве”, на Ку де -
љар цу и Ба ва ни штан ском пу ту...
Про пи са ли смо и из ра ду пла на де -
таљ не ре гу ла ци је, па ће јед ном ипак
би ти мо гу ћа и град ња. Ако се над ле -
жне ин сти ту ци је сло же, на пра ви ће -
мо сво је вр сни бај пас ка ко би смо иза -
шли у су срет зах те ви ма гра ђа на – ка же
Бо ја џи ев ски.

Ху ма ни за ци ја про сто ра

Ге не рал но, ци ље ви про стор ног раз во ја
гра да су по тен ци ра ње ге о стра тешког

по ло жа ја у од но су на бли зи ну Бе о -
гра да, до би ја ње ускла ђе ног ур ба но-
тех нич ког окви ра за раз вој при вред -
них по тен ци ја ла, усме ра ва ње и за о -
кру жи ва ње про стор ног ши ре ња Пан -
че ва, као и за др жа ва ње по сто је ћих
вред но сти у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, уз
по што ва ње основ них кри те ри ју ма
по бољ ша ња ква ли те та жи во та и
контро ли са но и уме ре но по ве ћа ње
из град ње.

На сто ји се и да се ство ри урав но те -
жен од нос град ских функ ци ја и са др -

жа ја, уз ин те гра ци ју раз ли чи тих ком -
пле мен та р них са др жа ја, ра ди се и на
афир ма ци ји и уна пре ђе њу спе ци фич -
них еле ме на та иден ти те та гра да, бри -
не се о за шти ти гра ди тељ ског на сле ђа
ра ди очу ва ња вред но сти град ског је -
згра, те о уме ре ној ви си ни из град ње и
гу сти ни на се ље но сти и свим оста лим
па ра ме три ма ху ма ни за ци је про сто ра.
Ци ље ви су и де фи ни са ње и за шти та
оп штег ин те ре са у обла сти пла ни ра ња
и уре ђе ња про сто ра, ускла ђе но ин -
фра струк тур но опре ма ње гра да тех -
нич ким и ко му нал ним си сте ми ма,
очу ва ње вод них, по љо при вред них,
шум ских и зе ле них ком плек са, из -
град ња оба ло у твр де уз Та миш где је
не ма и об на вља ње по сто је ћег ке ја.

Тре ба по ве ћа ти јав не зе ле не по вр -
ши не и оба ве зно са чу ва ти по сто је ће,
а ве о ма је бит на за шти та жи вот не
сре ди не и при ме на прин ци па одр жи -
вог раз во ја у нај ши рем мо гу ћем сми -
слу. Ту су и си стем ско ре ша ва ње про -
бле ма са о бра ћа ја, али и ур ба ни за ци -
ја спон та но на ста лих на се ља уз мак -
си мал но ре ша ва ње про стор них кон -
фли ка та ко ји су се по ја ви ли због на -
чи на њи хо вог на стан ка. Ва жно је
фор ми ра ње пре по зна тљи вих ло кал -
них цен та ра у свим на се љи ма, па је
по треб но ре зер ви са ти про стор за то,
а онај ко ји је ре зер ви сан за др жа ти.

Ста кла ра – ур ба на ла бо ра то ри ја

Шта ГУП до зво ља ва и пре по ру чу је да
се ра ди ка да је у пи та њу „из ме на лич -
ног опи са” гра да? Има ту ве о ма ин те -
ре сант них мо ме на та. На пример,

наго ве шта ва се из град ња луч ког под -
руч ја, тј. град ске ма ри не и при ста ни -
шта за бро до ве, као и па са ре ла пре ко
Та ми ша ка Град ској шу ми.

По себ но је за ни мљив пред лог да се
ком плекс ста ре Ста кла ре на Стре ли -
шту ак ти ви ра као про стор „ур ба не
ла бо ра то ри је”, а на ме на би му би ла
да се у ње му одр жа ва ју умет нич ке и

обра зов не ма ни фе ста ци је. Ур ба ни -
сти су при ста ву да, осим што овај
обје кат по се ду је вред ност као кул -
тур но-ин ду стриј ско на сле ђе, он има
и по вољ ну ло ка ци ју – у бли зи ни је
ба зе на и СРЦ-а „Стре ли ште”, пу та за
Бе о град и Вр шац, На род не ба ште,
Ба ру та не, на се ља Стре ли ште...

И сам улаз у град из прав ца Бе о -
гра да мо гао би у бу дућ но сти да из -
гле да дру га чи је. Уз пот пу ну ре кон -
струк ци ју ке ја, по сто ји ин тен ци ја да
се ло ка ци ја хо те ла „Та миш” ак ти ви ра

као тр жно-по слов но-ко мер ци јал ни
цен тар, без оба ве зе оства ри ва ња хо -
тел ских ка па ци те та. Да ље, пре по ру -
ка је да се у са рад њи с над ле жни ма
Дом вој ске пре на ме ни у цен тар за
мла де, ка ко би се до при не ло ан га жо -
ва њу мла дих, с об зи ром на то да у
До му омла ди не не ма до вољ но про -
сто ра за све њи хо ве кул тур но-обра -
зов но-за бав не по тре бе. Ка ко се пла -
ни ра по ста вља ње мон та жних ко лек -
тив них пар кинг-га ра жа у гра ду, јед на
од њих би мо гла да „ник не” из ме ђу
мо ста и те ни ских те ре на по ред До ма
вој ске; пред лог за ло ци ра ње дру ге је
по сто је ћи пар кинг на по чет ку Ка ра -
ђор ђе ве ули це.

ГУП ка же да је по треб но спро ве сти
још не ке ме ре у са о бра ћа ју: нео п ход -
но је дис ло ци ра ње са о бра ћај ни ца ви -
шег ран га (пред ла же се из град ња же -
ле знич ко-друм ског мо ста код Вин че
и ау то пут ске оби ла зни це око гра да)
ка ко би се Пан че во рас те ре ти ло
тран зит ног са о бра ћа ја, а ти ме би се
сма њи ло и деј ство еми си је штет них
из дув них га со ва и бу ке. У том сми -
слу, по ми ња ли смо већ пре ме шта ње
ин ду стриј ских ко ло се ка пру ге и из -
ме шта ње ау то бу ске ста ни це из цен -
тра гра да.

Уз то, план ска до ку мен та ци ја ко ја
ће уско ро би ти пред пан че вач ким од -
бор ни ци ма са др жи и иде је о из град -
њи мре же би ци кли стич ких ста за, чи -
ме би се сма њи ло уче шће пут нич ких
во зи ла у са о бра ћа ју, те о бо љем ко ри -
шће њу реч них по тен ци ја ла за пре воз
ро бе, те ре та, али и у ту ри стич ке свр хе.

Да би би ло шта од на ве де ног у
овом тек сту би ло за и ста ство ре но,
јед на ко ва жан као и из ра ђе ни ГУП је -
сте но вац. А ње га баш и не ма у ве ли -
ким ко ли чи на ма. За то, су гра ђан ке и
су гра ђа ни, ле по је ма шта ти, али се
ма шта ри ја ма не тре ба пре те ра но за -
но си ти.

С. Трај ко вић

ШТА ПРЕДВИЂА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА

Планира се изградња железничко-друмског моста преко Дунава код Винче, попут овог на фотографији

Будући изглед насеља Хиподром

Монтажне вишеспратне гараже можда и у Панчеву
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АПЕЛ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

По треб ни тром бо ци ти Б крв не гру пе

У диспанзеру
огромне гужве,
интервенисала 
и полиција

Код лекара тек ако не
оборите температуру
ни после два-три
дана

У мно гим вр ти ћи ма и шко ла -
ма у Пан че ву то ком про шле и
ове не де ље при ме тан је не у о -
би ча је но ве ли ки број од сут не
де це. Због бо ле сти ма ли ша на
оде ље ња су не рет ко пре по ло -
вље на или чак све де на на тре -
ћи ну, а за бе ле же ни су и слу ча -
је ви да је у не ким раз ре ди ма
на ста ви при су ство ва ло тек шест
до де сет ђа ка.

У деч јем дис пан зе ру је ових
да на пра ви ар ма ге дон. Гу жве
су огром не, а ле ка ри, хте ли не
хте ли, ра де пре ко вре ме но, јер
че сто до зва нич ног кра ја рад -
ног вре ме на не мо гу да пре -
гле да ју сву де цу. Ка ко не зва -
нич но са зна је мо, у по не де љак,
3. фе бру а ра, у ве чер њи ма са -
ти ма, у дис пан зе ру је мо ра ла
чак да ин тер ве ни ше и по ли ци -
ја због то га што је не стр пље ње
по је ди них ро ди те ља еска ли ра -
ло у не при ме ре но по на ша ње.

Ис цр пљу ју ћи симп то ми

Де ца се ма хом жа ле на ре спи -
ра тор не ин фек ци је пра ће не ви -
со ком тем пе ра ту ром, ко ја иде
и до 40 сте пе ни и те шко се оба -
ра, а ка да се по сле не ко ли ко
да на стек не ути сак да је нај го -
ре про шло – то пло мер по но во
„по лу ди”. Пре ма све до че њу ро -
ди те ља, тем пе ра ту ру пра те и
гла во бо ља, вр то гла ви ца, муч -
ни на и не пре стан, ис цр пљу ју -
ћи ка шаљ, као и цу ре ње из но -
са. Ви рус се ла ко пре но си, па
обич но ку ћу не на пу шта док до -
бро не из мо ри це лу по ро ди цу.

Ипак, по след њи из ве штај о
епи де ми о ло шкој и ви ру со ло -
шкој си ту а ци ји За во да за јав но
здра вље Пан че во по ка зу је да је
у пе ри о ду од 27. ја ну а ра до 2.
фе бру а ра, „на осно ву по ка за -
те ља ге о граф ске ра ши ре но сти,
у Ју жно ба нат ском окру гу ре -
ги стро ва на сто па ин ци ден ци је
обо ље ња слич них гри пу на ни -
воу спо ра дич них и изо ло ва них
слу ча је ва”, да је „укуп ни ин -

тен зи тет ак тив но сти ви ру са гри -
па (Ин-75,86) да ле ко ис под
пра га сред њег ин тен зи те та”,
али је „број акут них ре спи ра -
тор них ин фек ци ја у по ра сту у
од но су на прет ход ну не де љу”.

Грип или не?

Пре ма из ве шта ју За во да, нај -
ве ћи број при ја вље них слу ча -
је ва обо ље ња слич них гри пу
чи не де ца уз ра ста од пет до че -
тр на ест го ди на (144 слу ча ја), а

сле ди уз ра сна гру па од ну ла до
че ти ри го ди не (45). Од по чет -
ка над зо ра ин фек ци ја ви ру сом
гри па ти па A(H1N1)pdm09 до -
ка за на је код три па ци јен та хо -
спи та ли зо ва на у пан че вач кој
бол ни ци: дво је је из Пан че ва,
а је дан из Али бу на ра.

Ка ко је мо гу ће да симп то ми
код обо ле ле де це и од ра слих

ве о ма ли че на грип, а по да ци
За во да ука зу ју на то да гри па
има тек спо ра дич но, об ја снио
је за „Пан че вац” пе ди ја тар др
Сло бо дан Про да но вић, на чел -
ник Деч јег оде ље ња пан че вач -
ке Оп ште бол ни це.

– У по след ње две не де ље по -
рас тао је број ви ру сних ре спи -
ра тор них ин фек ци ја код де -
це. Ра ди се нај ве ро ват ни је о
гри пу и слич ним ин фек ци ја -
ма, с тим што се грип не може

ла бо ра то риј ски по твр ди ти,
осим у спе ци ја ли зо ва ним ви -
ру со ло шким ла бо ра то ри ја ма.
Ове ана ли зе се по пра ви лу ра -
де са мо код те жих слу ча је ва,
ко ји ле же у бол ни ци, и оне
не ма ју зна чај за ве ћи ну лак -
ше обо ле лих па ци је на та –
рекао је др Сло бо дан
Продановић.

Он је по твр дио да су нај че -
шћи симп то ми код ве ћи не де -
це ви со ка тем пе ра ту ра, бол у
ми ши ћи ма и згло бо ви ма, те
сув на дра жај ни ка шаљ.

Ка ко обо ри ти тем пе ра ту ру

– Као и све дру ге ви ру сне бо ле -
сти, и ова гру па обо ље ња се ле -
чи симп то мат ски, што под ра -
зу ме ва ми ро ва ње, уно ше ње ви -
ше теч но сти и оба ра ње ви со ке
тем пе ра ту ре. На по ми њем да
тем пе ра ту ру тре ба оба ра ти тек
кад пре ђе 38,5 сте пе ни, јер је то
ва жан од брам бе ни ме ха ни зам
ор га ни зма, бу ду ћи да се на ви -
шим тем пе ра ту ра ма ви ру си не
раз мно жа ва ју. Ка да је тем пе ра -
ту ра код де це ви ша од на ве де -
не, ро ди те љи тре ба пр во са ми
да пре ду зму ме ре ко је об у хва -
та ју по ве ћан унос теч но сти, ту -
ши ра ње мла ком во дом це лог те -
ла и да ва ње ан ти пи ре ти ка. Са -
мо стал но да ва ње ле ко ва за тем -
пе ра ту ру је уо би ча је на прак са и
за то се не иде код док то ра. Уз
све ле ко ве на ба зи па ра це та мо -
ла или ибу про фе на до ла зи и
упут ство о то ме ка ко се и ко ли -
ко да ју. Тек уко ли ко не успе ва ју
да обо ре тем пе ра ту ру ни на кон
два до три да на, ро ди те љи тре -
ба да се обра те ле ка ру, и то пе -
ди ја тру при мар не здрав стве не
за шти те – об ја снио је др
Продано вић. Д. Ко жан

КОНКУРС ЗА ВОЈНЕ ШКОЛЕ

Упис до 15. марта

ОД ЧЕ ГА НАМ ДЕ ЦА БО ЛУ ЈУ

ВИ РУ СИ ПРА ЗНЕ ШКО ЛЕ И ВР ТИ ЋЕ

У СУ БО ТУ У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

Ра ди о ни ца „Шта ћу би ти кад по ра стем”
Ра ди о ни ца плеј бек те а тра под
на зи вом „Шта ћу би ти кад по -
ра стем”, на ме ње на мла ди ма
од пет на ест до три де сет го ди -
на ко ји су за ин те ре со ва ни за
раз го вор с пси хо ло зи ма о из -
бо ру про фе си је, би ће одр жа на
у су бо ту, 8. фе бру а ра, од 15.30,
у До му омла ди не.

Ова ра ди о ни ца је део про -
јек та Са ве то ва ли ште за мла -
де „Мо је ме сто”, ко ји ре а ли -
зу ју удру же ње „Пси хо ге не за”
и Дом омла ди не, уз фи нан -
сиј ску по др шку Гра да. Про је -
кат је по чео 15. ја ну а ра и

трајаће нај ра ни је до 15. мар -
та. Услу ге Са ве то ва ли шта су
бес плат не за све мла де од пет -
на ест до три де сет го ди на и
ре а ли зу ју се у про сто ри ја ма
До ма омла ди не.

Пре ма ре чи ма пси хо ло га и
пси хо те ра пе у та Ја дран ке Гру -
ји чић Ђу рић, ко ја је ко ор ди -
на тор ка овог про јек та, у окви -
ру Са ве то ва ли шта би ће ор га -
ни зо ва не и ин ди ви ду ал не са -
ве то дав не и пси хо те ра пиј ске
се ан се, ко је ће она во ди ти.

– Са ве то ва ли ште ће об у хва -
ти ти и низ ин тер ак тив них

ради о ни ца у фор ми плеј бек
те а тра, ко је ће во ди ти Дра га
Да вид и Та ма ра То до ро вић.
Циљ Са ве то ва ли шта је очу ва -
ње мен тал ног здра вља мла -
дих кроз осна жи ва ње и пси -
хо ло шку по др шку струч них
ли ца – ре кла је Ја дран ка Гру -
ји чић Ђу рић.

На кон већ по ме ну те ра ди о -
ни це плеј бек те а тра, ко ја ће
би ти упри ли че на ове су бо те,
усле ди ће још три слич не, а
сва ка ће по че ти у 15.30: 22.
фе бру а ра сле ди ра ди о ни ца
„Шта ми го во ре мо ји сно ви”,

29. фе бру а ра „Дис кри ми на ци -
ја као об лик оту ђе но сти од дру -
гих или од се бе”, а 7. мар та
„При ча ко ја ме је уз не ми ри -
ла” (о анк си о зно сти).

Ин ди ви ду ал но пси хо ло шко
са ве то ва ње би ће одр жа но 8,
15, 22. и 29. фе бру а ра, уз оба -
ве зно за ка зи ва ње уна пред, на
те ле фон 061/647-22-90 или пу -
тем имеј ла psihogeneza@g-
mail.com. У „Пси хо ге не зи” оче -
ку ју да ће Са ве то ва ли ште на -
ста ви ти да ра ди и на кон 15.
мар та – то ком це ле те ку ће го -
ди не. Д. К.

Симптоми: висока температура, бол у мишићима и зглобовима и сув надражајни кашаљ

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.

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Ср би је.

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”.

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

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

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је

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

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

ција 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
поседу ју ло јал ти кар ти це
Ауто-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.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ
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Ових да на су рас пи са ни кон -
кур си за вој не шко ле, ко ји ће
тра ја ти до 15. мар та. Вој на ака -
де ми ја ће упи са ти 177 ка де та
на шест сту диј ских про гра ма,
Ме ди цин ски фа кул тет ВМА 25
ка де та на сту ди је ме ди ци не, а
Вој на гим на зи ја ће при ми ти
105 де ча ка и де вој чи ца у пр ви
раз ред, 15 уче ни ка у дру ги и
10 уче ни ка у тре ћи раз ред.

Де таљ не ин фор ма ци је о усло -
ви ма упи са мо гу се на ћи у ма -
га зи ну „Од бра на”, ко ји се про -
да је на свим но вин ским ки о -

сци ма, и на ин тер нет сај то ви -
ма вој них шко ла.

По ред то га што они ма ко ји
их за вр ше обез бе ђу ју си гу ран
по сао, вој не шко ле сво јим учени -
ци ма ну де и бес пла тан сме штај
и ис хра ну у ин тер на ти ма.М. Г.

Цр ве ни крст Пан че во мо ли
све на ше су гра ђа не Б + или Б
– крв не гру пе, ста ро сти од
осам на ест до ше зде сет го ди -
на, те жи не пре ко 65 ки ло гра -
ма, као и су гра ђан ке ко је ни -
су ра ђа ле или би ле у дру гом
ста њу, да по мог ну та ко што
ће да ти тром бо ци те за на шег
су гра ђа ни на ко ме је због при -
ро де бо ле сти ова ком по нен та
кр ви нео п ход на.

Те сти ра ње по тен ци јал них
да ва ла ца тром бо ци та оба вља
се у Бе о гра ду, на Ин сти ту ту

за тран сфу зи ју кр ви Ср би је, у
Ули ци Све тог Са ве 39, сва ког
рад ног да на из ме ђу 8 и 10.30.

Уко ли ко сте већ у Бе о гра -
ду и на ме ра ва те да се ода зо -
ве те овој ху ма ној ак ци ји, мо -
же те се ја ви ти ди рект но Ин -
сти ту ту. У су прот ним, пан че -
вач ки Цр ве ни крст ор га ни зу -
је пре воз за да ва о це. Уко ли -
ко же ли те да по мог не те, ја -
ви те се на те ле фо не Цр ве ног
кр ста 063/455-822 и 062/80-
36-991 ра ди до го во ра о ор га -
ни за ци ји пре во за. Д. К.

НОЋНИ ПРЕГЛЕДИ СУ ЛОША ИДЕЈА

Доктор Продановић је на-

гласио да није добра прак-

са појединих родитеља да

децу одводе ноћу на прегле-

де у Дечју болницу, јер де-

журни педијатар треба да се

првенствено посвети деци

која леже на одељењу и де-

ци у породилишту. Према

речима доктора Проданови-

ћа, неоправдан је и страх

појединих родитеља од фе-

брилних конвулзија, тако-

званог „фраса”, јер је то у

највећем броју случајева

безопасан поремећај, који

се јавља код 15–20% деце

и који само изгледа драма-

тично, али је бениган и не

оставља последице.



Су де ћи по ис ка зи ва ним ста во ви ма у јав ном мње њу, де лу -
је да мно штво гра ђа на сма тра да је „Брег зит” био гре шка.
Да је одр жан дру ги ре фе рен дум, ве ру јем да би био из гла -
сан оста нак у ЕУ. Део по пу ла ци је ко ји је са гла сан с „Брег -
зи том” ни је се пре до ми слио, али по сто ји зна ча јан број
гра ђа на, мо жда и че твр ти на по пу ла ци је, ко ји ни су иза -
шли на ре фе рен дум о „Брег зи ту”. Пре ма до ступ ним про -
це на ма, ис ход но вог гла са ња био би два пре ма је дан за
оста нак Бри та ни је у Уни ји.

(Про фе сор Џејмс Кер-Линд зи, „Глас Аме ри ке”, 31. ја -
ну ар)

* * *
Ви ше ве ру јем у на уч не ре во лу ци је не го у оне по ли тич ке.
На у ка има огро ман ху ма ни стич ки по тен ци јал, али мо же
би ти зло у по тре бље на. Да се то не би до го ди ло, по треб ни
су ли бе рал но-де мо крат ско дру штво, сло бод ни ме ди ји,
прав на др жа ва и људ ска пра ва. То је и да нас ва жно јер су
про це си гло ба ли за ци је свет и пла не ту учи ни ли за јед нич -
ким ме стом. Сви за ви си мо јед ни од дру гих. При род не ка -
та стро фе, пан де ми је, ми гра ци је, ра то ви би ло где на пла -
не ти ути чу на све нас... Гле да но ло кал но, без ула га ња у
на у ку, кул ту ру и обра зо ва ње Ср би ја ће оста ти на мар ги ни
све та. Пе ри фе ри ја. По треб ни су нам ра ди кал на про ме на
по ли тич ке и дру штве не па ра диг ме и ве ћи ан га жман умет -
ни ка на том по слу, а не са мо ре то рич ки ге сто ви и фра зе
про тив нео ли бе рал ног све та. Ми слим да нам је сви ма по -
треб на не ка вр ста кул тур не и тех но по ли тич ке ре не сан се.
Јед ном реч ју, ре е во лу ци ја.

(Ви зу ел ни умет ник Дра ган Илић, „Но ви ма га зин”, 30.
ја ну ар)

* * *
Пи та ње је да ли ми као др жа ва има мо ка па ци те та да се
диг не мо из овог бла та у ко је смо па ли. Од су ство ин сти ту -
ци ја, прав де, бу дућ но сти, са мо јед на аго ни ја за пре жи -
вља ва њем. Има мо ли сна ге да се диг не мо из пе пе ла ка ко
се ни ка да ни смо ди за ли, да иза ђе мо из по ли тич ке адо ле -
сцен ци је. На род мо ра пре ста ти да тра жи ли де ра и во ђу и
да пре у зме од го вор ност.

(Драм ски пи сац Не бој ша Ром че вић, „Но ва С”, 1. фе бруар)

* * *

* * *
Не би тре ба ло рас пи са ти ре фе рен дум о ста ту су Ко со ва,
јер би тај ре фе рен дум и од го вор на та кво пи та ње још ви -
ше пот хра ни ли мр жњу, по де лу и остра шће ност и из ми -
шље ну и не мо гу ћу же љу за ра то ва њем нас са мих про тив
це лог све та. Увек по сто ји на чин да се на пра ви спо ра зум
ко јим би обе стра не на пра ви ле уступ ке, то је по зна то на
свет ском, на људ ском ни воу, то са мо код нас још ни је по -
зна то. Пи та ње је са мо да ли се ра ди о љу ди ма ко ји же ле
да се спо ра зу ме ју или не.

(Глу мац Све то зар Цвет ко вић, „Фо нет”, 31. ја ну ар)

* * *
Жао ми је што ће се та де ца на кра ју раз о ча ра ти, као што
је „Не да ви мо Бе о град” са мо стал но иза шао на град ске из -
бо ре под истом за блу дом. Не бих их на па да ла ни осу ђи -
ва ла, чо век мо ра да има раз у ме ва ња за њи хо ве го ди не.
Про сто ми је кри во што их љу ди оп ту жу ју да су Ву чи ће ви
или не знам чи ји са рад ни ци. Ме ни је пот пу но ја сно да
кад ви има те го ди не ко је они има ју и на ђе те се на би ни
го ди ну да на и сви вам оду ше вље но пље ска ју, уо бра зи те
да це ла Ср би ја са мо вас че ка као спа си о ца. Не ве ру јем да
ће про ћи цен зус, јер ни су мно го по зна ти ван кру га ко ји је
до ла зио на про те сте, а тај круг је ипак не до во љан. Пла -
шим се да ће по сле ово га из гу би ти ак ти ви зам, а ако за др -
же, мо жда ће мо их јед ног да на ви де ти као озбиљ не игра -
че на по ли тич кој сце ни.

(Про фе сор ка БУ у пен зи ји Ср би јан ка Ту рај лић, Н1, 31.
ја ну ар)

* * *
Сла вље ње рат них зло чи на ца је при зна ње да је на ци ја ко -
ја сла ви нај го ре љу де оста ла без до брих и ве ли ких љу ди,
те се са да мо ра окре ну ти рат ним зло чин ци ма и ма сов -
ним уби ца ма као не чем нај бо љем што има да пред ста ви
све ту, као оне ко ји же ле да бу ду пред став ни ци на ци је.

(Аме рич ки исто ри чар Ро берт До ни ја, „Ал Џа зи ра”, 1.
фе бру ар)

* * *
Ми слим да смо као дру штво у не ком чуд ном пе ри о ду. Ре -
те ри ра мо, и то већ ду го вре ме на. До ве де ни смо до ста ња
апа ти је ко је, хте ли не хте ли, во ди да ље до уби ја ња же ље
за до брим. Кул ту ра је ту да про пи ту је, да чач ка до бро и да
за ба вља... Кул ту ра је ду ша на ци је. Ну жно је хра ни ти и те -
ло, али и дух. Би ли смо све до ци ка ко се у про шло сти убр -
за ва ла про паст ду ха уз ло шу кул ту ру. Чак, не кул ту ру. Ве -
ре сам да не где ду го трај но мо же до ве сти до про ме не иа ко
смо све до ци да је и обр ну то и те ка ко мо гу ће. Ус пе ли смо
озбиљ но кул тур но на сле ђе зга зи ти у бла то, а и ви ди мо ка -
ко је те шко гра ди ти опет. До бра кул ту ра не по зна је гра -
ни це, ха-ха, исти на ни ти ло ша, али јед на гра ди чо ве ка.

(Глу мац Го ран Бог дан, „Да нас”, 1. фе бру ар)
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КОНЦЕПТ

О РАТ НИМ ДНЕВ НИ ЦА МА ИЗ 1999. ГО ДИ НЕ

Бор ци без новца, др жа ва оште ће на
Осно ва на рад на гру па
за про на ла же ње
реше ња

Вла да Ре пу бли ке Ср би је име -
но ва ла је рад ну гру пу за про -
на ла же ње на чи на ис пла те рат -
них днев ни ца из 1999. У њој су
по два чла на из Ми ни стар ства
од бра не и ка би не та Вла де Ср -
би је, као и тро ји ца бо рач ких
пред став ни ка.

Је дан од дво ји це бо ра ца чла -
но ва те рад не гру пе, Де јан Ми -
ло ше вић из Кур шу мли је (дру -
ги је Де јан Ве лич ко вић из Ни -
ша), ка же да „ово ни је бор ба за
но вац, већ бор ба за до сто јан -
ство и прав ду”, да су „на му ка -
ма рат них ве те ра на по је ди ни
адво ка ти на пу ни ли џе по ве”, а
да је др жа ва оште ће на на име
суд ских тро шко ва ко је је испла -
ти ла тим адво ка ти ма, и до да је:

– На пла та суд ских тро шко -
ва ишла је ис кљу чи во пре ко

из вр ши те ља и др жа ва је оште -
ће на за око 220 ми ли о на евра.
То је ве ли ка пљач ка. Да је др -
жа ва би ла ра зум на, до то га не
би до шло, а тај но вац би оти -
шао на пра ву стра ну, љу ди ма
ко ји су ра то ва ли. Са да по је ди -
ни адво ка ти има ју ми ли о не
евра на ра чу ну, а ми се и да ље
бо ри мо за не ис пла ће не днев -
ни це ко је су нам сле до ва ле по
за ко ну.

Ми ло ше вић под вла чи да су
мно ги адво ка ти пре ва ри ли бор -
це за рад свог лич ног ин те ре са,
а да оним што бор ци са да ра де
исто вре ме но шти те и др жав ни
бу џет.

Адво кат Ми ро слав Жив ко -
вић из Бе о гра да, ко ји за сту па
рат не ве те ра не, ре као је да уче -
ству ју у рад ној гру пи с ци љем
да се спре че пре ва ре и зло у по -
тре бе ко је су се до сад до га ђа ле.

– Упо зо ра ва ли смо да је лош
рад на шег вој ног пра во бра ни -
ла штва и су до ва до вео до то га

да је др жа ва оште ће на. Дру ги
део про бле ма је што ни јед на од
овла шће них ин сти ту ци ја ни је
ре а го ва ла на пре ва ре по је ди -
них адво ка та и не ких на зо ви
удру же ња ве те ра на ко ја су у по -
след њих три де сет го ди на са мо
ис ко ри шћа ва ла и пљач ка ла уче -
сни ке ра то ва. Пре ма на шим са -
зна њи ма, по кре ну то је око

100.000 пар ни ца у ве зи с не ис -
пла ће ним рат ним днев ни ца ма.
Од 2018. го ди не вој ска је по че -
ла да при зна је не ке ту жбе не
зах те ве, али са мо од ре ђе ним
адво ка ти ма, и ту је на пра вље на
ви ше ми ли он ска ште та по др -
жа ву – об ја шња ва Ми ло ше вић.

Ис хо де ових пар ни ца иш че -
ку је и ве ли ки број Пан че ва ца.

Ата р ски пу те ви 
за 40 ми ли о на

У сле де ћих ше зде сет ка лен дар -
ских да на за јед нич ки по ну ђа -
чи – пан че вач ки „Еко Ма бер
ин же ње ринг” и ла за ре вач ки „Ba-
uwesen” – из во ди ће ра до ве на
уре ђи ва њу атар ских пу те ва и
отре си шта о тро шку Гра да. По -
ну да од 39,9 ми ли о на ди на ра с
ПДВ-ом је по сле за вр шет ка по -
ступ ка јав не на бав ке оце ње на
при хва тљи вом, па су ве о ма ва -
жан по сао за по љо при вред ни -
ке до би ле ове две ком па ни је.

При хва ће на це на ра до ва на
уре ђи ва њу атар ских пу те ва и
отре си шта од 33,3 ми ли о на
ди на ра, без ПДВ-а, би ла је јед -

на ка про це ње ној и на ве де ној
у јав ној на бав ци.

Пред у зет ни штво и
пре ра ђи ва штво

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког
за во да за ста ти сти ку, на те ри -
то ри ји гра да Пан че ва има
30.700 за по сле них, од укуп но
65.900 у ју жном Ба на ту. Об ја -
вље но је и ка ква је сли ка по
сек то ри ма у на шем гра ду.

У пре ра ђи вач кој ин ду стри ји
у нај ве ћем гра ду у ре ги о ну ра -
ди 6.935 рад ни ка, 1.383 се ба -
ве гра ђе ви ном, а у сек то ру по -
љо при вре де, шу мар ства и ри -
бар ства по сто је 702 за по сле не
осо бе. Пред у зет нич ким по слом,

у шта спа да ју и вла сни ци фир -
ми и они што су за по сле ни код
њих, ба ве се 6.642 рад ни ка, а у
обла сти умет но сти, за ба ве и ре -
кре а ци је ра ди њих 476. Уку -
пан број ре ги стро ва них ин ди -
ви ду ал них по љо при вред ни ка је
520, а 699 осо ба се као за по -
сле не во де у сек то ру „снаб де -
ва ње во дом и упра вља ње от -
пад ним во да ма”.

Оста так за ра ђу је пла те у јав -
ном сек то ру, од но сно ис пла -
ћу је их др жа ва.

По пис 2021. го ди не
На род на скуп шти на Ср би је
усво ји ла је 3. фе бру а ра За кон о
по пи су ста нов ни штва, до ма -
ћин ста ва и ста но ва 2021. го ди -
не. Ње го вим од ред ба ма се

уређу ју при пре ма, ор га ни за ција
и спро во ђе ње по пи са, ко ји ће
би ти одр жан од 1. до 30. апри -
ла на ред не го ди не. Про пи са но
је да је Ре пу блич ки за вод за
ста ти сти ку ду жан да у ро ку од
три де сет да на од за вр шет ка по -
пи са об ја ви ње го ве пре ли ми -
нар не ре зул та те, а ко нач ни ће
би ти сук це сив но из но ше ни у
јав ност до де цем бра 2022.

То ком овог по пи са пре ми -
јер но ће се за при ку пља ње по -
да та ка ко ри сти ти пре но си ви
ра чу на ри.

ВЕСТИ ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ У НО ВОМ СА ДУ

ЗА СИ ЈА ЋЕ УЛИ ЦА ДИ МИ ТРИ ЈА ТУ ЦО ВИ ЋА
Уна пре ђе ње
саобраћајне
инфраструк ту ре битно
је и за да љи
економски раз вој
Панче ва

Пред сед ник По кра јин ске вла -
де Игор Ми ро вић 31. ја ну а ра у
Но вом Са ду пот пи сао је уго во -
ре с пред став ни ци ма два де сет
две ло кал не са мо у пра ве у АП
Вој во ди ни о фи нан си ра њу и су -
фи нан си ра њу про је ка та у обла -
сти ма во до при вре де и за шти те
во да, ло кал ног и ре ги о нал ног
еко ном ског раз во ја, са о бра ћај -
не ин фра струк ту ре, eнергет ске
ефи ка сно сти, пред школ ског и
основ ног обра зо ва ња и вас пи -
та ња, као и раз во ја спо р та.

Ра ди се о про јек ти ма чи ја се
ре а ли за ци ја фи нан си ра сред -
стви ма Упра ве за ка пи тал на
ула га ња АП Вој во ди не, а По -
кра јин ска вла да је из дво ји ла
3,9 ми ли јар ди ди на ра за ин -
фра струк тур не про јек те. Овом
до га ђа ју је при су ство вао и Не -
дељ ко Ко ва че вић, ди рек тор
Упра ве за ка пи тал на ула га ња.

Ка да је реч о на шем гра ду,
Упра ва је одо бри ла тран сфер
нов ца за ре кон струк ци ју Ули -
це Ди ми три ја Ту цо ви ћа у Пан -
че ву, чи ја је ду жи на 1.255 ме -
та ра, при че му ће се ра ди ти на
по те зу од Ули це Мо ше Пи ја де
до Kнићанинове ули це. Уго во -
ре но је дво го ди шње фи нан си -
ра ње: од 150 ми ли о на опре де -
ље них по овом јав ном по зи ву,
у 2020. го ди ни, у пр вој ета пи,
нов цем Упра ве ће се ра ди ти на
пр вој де о ни ци – од Ули це Мо -
ше Пи ја де до Ули це Ми хај ла
Пу пи на (785 ме та ра). По том, у
дру гој го ди ни, Град ће су фи -
нан си ра ти по ло ви ну вред но сти

ра до ва на де о ни ци од Ули це
Ми хај ла Пу пи на до Kнића -
нинове ули це, у ду жи ни од 
470 ме та ра.

Укуп на про це ње на вред ност
ин ве сти ци је је око 220 ми ли о -
на ди на ра, а из нос пла ни раних

сред ста ва за ре а ли за ци ју про -
јек та у на ред не две го ди не је
око 71 ми ли он ди на ра.

Пан че вач ки гра до на чел ник
Са ша Па влов ка зао је да је у

пи та њу про је кат од ве ли ке ва -
жно сти за град и гра ђа не, јер
„пред ста вља уна пре ђе ње са о -
бра ћај не ин фра струк ту ре, што
је бит но и за да љи еко ном ски
раз вој Пан че ва”. До дао је:

– Kао пр во, кроз ре кон струк -
ци ју са о бра ћај ни це на овај на -
чин обез бе ђу је мо без бед но од -
ви ја ње кол ског, пе шач ког и
би ци кли стич ког са о бра ћа ја и
јав ног пре во за, у ули ци ко ја
се на ла зи у зо ни основ не шко -
ле и ко ја во ди ка се вер ној ин -
ду стриј ској зо ни у Пан че ву, а
као дру го, обез бе ђу је мо пра -
те ћу ин фра струк ту ру, по себ -
но мо гућ ност од во ђе ња ат мос -
фер ских во да у ули ци и ули -
ца ма ко је гра ви ти ра ју ка Ули -
ци Ди ми три ја Ту цо ви ћа. Ра -
ди ће се на ком плет ној ин фра -
струк ту ри ули це: ки шни ко -
лек тор од Мо ше Пи ја де до
Ми хај ла Пу пи на, по што од
Ми хај ла Пу пи на до
Kнићанинове по сто ји од 1998.
го ди не, ки шна ка на ли за ци ја
у це лој ду жи ни, ре кон струк -
ци ја при кљу ча ка фе кал не ка -

на ли за ци је, а во до вод је већ
ура ђен.

Он је на гла сио да ће у фо -
ку су би ти и јав но осве тље ње
це ле ули це, те да ће ни ско на -
пон ски раз вод би ти обез бе ђен
у са рад њи са Елек тро ди стри -
бу ци јом, а да се ра ди о ком -
плет ној ре кон струк ци ји, по ка -
зу је и то што ће пот пу но но ви
би ти ко ло воз, кол ски при ла -
зи, тро то а ри, би ци кли стич ка
ста за, пар кин зи и са о бра ћај на
сиг на ли за ци ја.

– Ди рект ну ко рист ће има ти
из ме ђу 800 и 900 до ма ћин ста -
ва и по слов ни су бјек ти у овој
ули ци, око 2.500 за по сле них у
пред у зе ћи ма у њој и у се вер -
ној ин ду стриј ској зо ни, уче ни -
ци и за по сле ни у ОШ „Ва са
Жив ко вић”, го сти хо те ла, ко -
ри сни ци услу га МЗ Гор њи град
и по се ти о ци Пре о бра жен ске
цр кве, а ин ди рект ну сви гра -
ђа ни и по слов ни су бјек ти у
Пан че ву – за кљу чио је Па влов.

Ма ши не и рад ни ци ће „за у -
зе ти” ули цу чим вре мен ски
усло ви то до зво ле.

Радиће се на комплетној реконструкцији

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Са ша Па влов:
„Ре кон струк ци јом
саобра ћај ни це
обезбеђу је мо безбед но
од ви ја ње кол ског,
пешач ког и
бициклистич ког
саобраћаја и јав ног
прево за”.
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НИС ЗА ПО ЧЕО ПРАК ТИЧ НУ НА СТА ВУ ЗА УЧЕ НИ КЕ

Мак си мал на без бед ност и за шти та де це
Пр ва гру па уче ни ка
пролази обу ку у Тре нинг
цен тру у Еле ми ру

Ком па ни ја НИС је пот пи са ла уго вор
o из во ђе њу прак тич не на ста ве с Тех -
нич ком шко лом Зре ња нин и ти ме је
омо гу ће но да уче ни ци дру ге го ди не,
на сме ру ру ко ва лац по стро је њи ма за
до би ја ње наф те и га са, за поч ну сво ју
струч ну прак су у но во о тво ре ном Тре -
нинг цен тру у Еле ми ру. Реч је о је -
дин стве ном ком плек су с мо дер ном
опре мом у ко ме се обу ка из во ди у ре -
ал ним усло ви ма, с мо гућ но шћу си -
му ла ци је свих за да та ка с ко ји ма се
наф та ши су сре ћу у про це су про из -
вод ње, при пре ме и от пре ме наф те и
га са.

Пре ма уго во ру с НИС-ом пред ви -
ђе но је да се прак тич на на ста ва уче -
ни ка, за ко ју ком па ни ја обез бе ђу је и
пре воз од шко ле до ме ста из во ђе ња,
ре а ли зу је уз мак си мал не ме ре без -
бед но сти и за шти те. У скла ду с тим,
ђа ци ма оку пље ним у Тре нинг цен тру
у Еле ми ру одр жа на је јед ноднев на
увод на обу ка из без бед но сти и здра -
вља на ра ду, ко ја под ра зу ме ва и без -
бе дан рад опре мом за произ вод њу и
при пре му наф те и га са. Уче ни ци су
за тим кре ну ли у оби ла зак обје ка та
НИС-а, у прат њи мен то ра из ком па -
ни је и про фе со ра прак тич не на ста ве,
и том при ли ком се упо зна ли и с про -
из вод ним објек том за при пре му и от -
пре му наф те у Елеми ру.

Са вре ме на обу ка

На кон ви ше од два де сет го ди на, на
ини ци ја ти ву ком па ни је НИС, у окви -
ру про гра ма „Енер ги ја зна ња”, у школ -
ској 2014/2015. го ди ни у Тех нич кој
шко ли Зре ња нин по но во је отво рен
тро го ди шњи обра зов ни про фил „Ру -
ко ва лац по стро је њи ма за до би ја ње
наф те и га са”. На ред не го ди не је отво -
рен и ка би нет за на ста ву из обла сти
про из вод ње наф те и га са и тех ни ке
бу ше ња, с ци љем да се уна пре де и
оса вре ме не усло ви за рад. На кон за -
вр шет ка шко ло ва ња већ два де сет шест
уче ни ка са овог сме ра до би ло је по -
сао у НИС-у.

НИС је у Тре нинг цен тар у Еле ми -
ру укуп но ин ве сти рао око два ми ли о -
на евра. У ње му се на ла зи нај са вре -
ме ни ја тех но ло ги ја за из во ђе ње пре -
да ва ња и обу ка, а са сто ји се од два
де ла: по ли го на с две про из вод не бу -
шо ти не ко је уме сто флу и да ко ри сте
тех нич ку во ду и учи о ни це опре мље -
не нај мо дер ни јим ком пју тер ским

симу ла то ри ма. Учи о ни ца има три де -
сет ме ста и опре мље на је с пет на ест
ра чу на ра и пет си му ла то ра. Пред ви -
ђе но је да тре нин ге у том цен тру, по -
ред за по сле них у НИС-у, про ла зе уче -
ни ци и сту ден ти спе ци ја ли зо ва них
шко ла и фа кул те та за нафт ну ин ду -
стри ју, чи ме би НИС, као дру штве но
од го вор на ком па ни ја, на ста вио да уна -
пре ђу је усло ве за обра зо ва ње и про -
фе си о нал но уса вр ша ва ње не са мо сво -
јих за по сле них већ и бу ду ћих наф та -
ша у на шој зе мљи.

Ин ве сти ци је у школ ство

Кроз свој кор по ра тив ни про грам
„Енер ги ја зна ња” ком па ни ја НИС већ
сед му го ди ну са ра ђу је са обра зов ним
и на уч ним ин сти ту ци ја ма у Ср би ји
и ино стран ству, с ци љем до при но са
на у ци и обра зо ва њу, као и при ла го -
ђа ва ња сту диј ских про гра ма по тре -
ба ма тр жи шта. Ра ди по бољ ша ња усло -
ва за рад уче ни ка и сту де на та ком -
па ни ја НИС је, у окви ру про гра ма

„Енер ги ја зна ња”, до са да опре ми ла
пре ко пе де сет учи о ни ца и ла бо ра то -
ри ја у шко ла ма и на фа кул те ти ма у
Ср би ји.

Про шле го ди не су Ма шин ска шко -
ла Пан че во и Елек тро тех нич ка шко -
ла „Ни ко ла Те сла” до би ле мо дер не
ка би не те за одр жа ва ње струч не на -
ста ве, чи је је уре ђе ње и опре ма ње по -
др жа ла ком па ни ја НИС у окви ру про -
гра ма „Енер ги ја зна ња”. Обе пан че -
вач ке струч не шко ле опре мље не су
нај са вре ме ни јим учи ли ма за сти ца -
ње прак тич них зна ња, чи ме је обра -
зов ни про цес уна пре ђен. Уре ђа ји ко -
ји су на ба вље ни за хва љу ју ћи НИС-у
пру жа ју при ли ку ђа ци ма да про ши -
ре сво ја зна ња из обла сти ма шин -
ства, елек тро тех ни ке и IT-а. Они ће
би ти у при ли ци да ра де ве жбе и та ко
стек ну прак тич на зна ња кроз си му -
ли ра не усло ве, те да до би ју ја сну сли -
ку о пра вом рад ном окру же њу и ре -
ал ним усло ви ма ко ји вла да ју у про -
це сној ин ду стри ји.

ВЛА ДА ОДО БРИ ЛА ПР ВИ
ЦИ КЛУС ЗА ПО ШЉА ВА ЊА 

У ШКО ЛА МА

У пр вом кру гу за по сле но
5.000 на став ни ка

Вла ди на ко ми си ја усво ји ла је ове
не де ље од лу ку да се рас пи ше кон -
курс за за по шља ва ње у про све ти
на нео д ре ђе но вре ме. Као што је и
пла ни ра но, у пр вој фа зи је одо бре -
но ме ста за око 5.000 љу ди, ко ји у
про све ти ра де на од ре ђе но вре ме с
пу ном нор мом од 2014. и 2015. го -
ди не, а и ра ни је. Но ви круг за по -
шља ва ња пла ни ран је за по че так
фе бру а ра и та да ће би ти рас пи са -
ни кон кур си за оне ко ји ра де у про -
све ти од 2016. и 2017. го ди не.

Цео про цес пра те син ди ка ти,
пред став ни ци ак ти ва ди рек то ра и
школ ске упра ве, а шко ле су у оба -
ве зи да фор ми ра ју ко ми си је ко је
ће пра ти ти цео про цес из бо ра кан -
ди да та. До са да ни је би ло при мед -
би на рад ове ко ми си је.

У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Уру че на на гра да 
мла дој умет ни ци

Леа Ем бе ли (26) до бит ни ца је пр -
ве на гра де за мла де умет ни ке Пан -
че ва ко ју је уста но вио сли кар Вук
Вуч ко вић. На гра да јој је уру че на у
уто рак, 4. фе бру а ра, у На род ном
му зе ју Пан че во на све ча ној из ло -
жби ра до ва свих фи на ли ста.

Леа је за вр ши ла ма стер-сту ди је
2018. го ди не на Фа кул те ту при ме -
ње них умет но сти у Бе о гра ду. До -
бит ни ца је на гра де „Алек сан дар
То ма ше вић” за успех по стиг нут на
че твр тој го ди ни сту ди ја. До са да је
има ла две са мо стал не из ло жбе, а
уче ство ва ла је на ви ше ко лек тив -
них. Од 2016. го ди не се, по ред сли -
кар ства, ба ви и илу стра ци јом.

– Ова на гра да је огро ман под сти -
цај да на ста ви мо да се ба ви мо умет -
но шћу и ве ли ка је ствар да је дан
млад умет ник на пра ви ова кву ор га -
ни за ци ју ко ја по ма же младим
таленти ма – ре кла је Леа Ем бе ли.

Фи на ли сти кон кур са за 2020. го -
ди ну би ли су Алек сан дар Вељ ко -
вић, Ду ња Гла ви нић, Ја сми на Бал -
тић, Леа Ем бе ли и Урош Пре дић.

Ко дом до про из во да

Тр гов ци и да ље про да ју
ро бу по ста ром

Пла ти ра чун за гре ја ње 
из фо те ље

Ако ко јим слу ча јем у про дав ни ци за -
тек не те сре до веч ног го спо ди на ка ко
мо бил ним те ле фо ном фо то гра фи ше
јед ну од сто ти ну те гли кра ста ва ца раз -
ли чи тих про из во ђа ча, не мо ра да зна -
чи да је за бо ра ван, па са да, да би из -
бе гао „ри ба ње”, пу тем дру штве них
мре жа тра жи по твр ду сво је су пру ге
да ли је реч о пра вом про из во ду. Мо -
жда је са мо упо знат с но вим пра ви -
ли ма игре ко ја су сту пи ла на сна гу
још у ју ну про шле го ди не до но ше -
њем За ко на о тр го ви ни, па са да же ли
да се де таљ но упо зна с про из во дом
ко ји на ме ра ва да ку пи.

Сту па њем на сна гу овог за ко на про -
пи са но је да у Ср би ји сва ки про из вод
у ма ло про дај ним објек ти ма од 31. ја -
ну а ра мо ра да има чи тљив бар-код
или кју-ар (QR) код, ко ји ће ске ни ра -
њем по ка за ти по дат ке о на зи ву, вр -
сти, мо де лу, по слов ном име ну про из -
во ђа ча, зе мљи по ре кла про из во да и
дру го. То је утвр ђе но од ред бом За -
кона о тр го ви ни ко ја се од но си на

декла ра ци ју, а чи ја је при ме на по че -
ла овог ме се ца. Про пи са но је да, по -
ред основ них по да та ка на де кла ра ци -
ји, као што су на зив про из во да, вр ста
про из во да, про из во ђач и слич но, бу де
на ве де на и не ка ма шин ски чи тљи ва
озна ка, као што је, ре ци мо, бар-код
или кју-ар код.

Пре ла зни пе ри од

За кон о тр го ви ни је по чео да се при -
ме њу је пре шест ме се ци, али је тр -

гов ци ма и про из во ђа чи ма оста вљен
пре ла зни пе ри од ка ко би мо гли да се
при пре ме за ову но во та ри ју.

Ме ђу тим, си ту а ци ја у тр го ви на ма
је су прот на од оно га што је др жа ва
про пи са ла. Прем да је за кон по ко јем
сви про из во ди мо ра ју да има ју чи -
тљи ве ко до ве сту пио на сна гу још у ју -
ну про шле го ди не, са мо у ве ли ким
мар ке ти ма се на ла зе про пи сно обе ле -
же ни про из во ди, па са да мо же мо по -
мо ћу мо бил ног те ле фо на да ске ни ра -
мо де кла ра ци ју и до би је мо по треб не
по дат ке о про из во ду. Ру ку на ср це, за
раз ли ку од бар-ко до ва, ко је има нај -
ве ћи део ро бе, кју-ар ко до ви се мо гу
очи та ти на све га не ко ли ко про из во да
за ши ро ку упо тре бу (со ко ви, слат ки -
ши, де тер џен ти итд.). У ма лим про -
дав ни ца ма ствар је мно го ло ши ја: кју-
ар мар кер је ми са о на име ни ца, а про -
дав ци на ја вљу ју да ће се у на ред ном
пе ри о ду по ве ћа ти број про из во да обе -
ле же них на про пи са ни начин. Али
пре то га тре ба да се испразне ра фо ви.

Са да још про да ју старе ар ти кле ко ји
има ју бар-ко до ве и кла сич не па пир -
на те де кла ра ци је и, како ка жу, чим
при стиг ну но ве за ли хе, сва ро ба ће
по се до ва ти чи тљи ве ко дове.

На пи ја ца ма ве ћи на про из во да не -
ма ни де кла ра ци ју, а ка мо ли бар-код
или кју-ар.

Па мет ни нов ча ник

Али ту ни је крај – има још но во та ри -
ја ко је до но си овај ко ди ра ни мар кер.

Ка да до ђе вре ме, а пре ма на ја ва ма
зва нич ни ка, то ће би ти уско ро, гра -
ђа ни Ср би је ће ме ђу пр ви ма у Евро -
пи у сва кој про дав ни ци у зе мљи моћи

да пла те ро бу ске ни ра ју ћи сво јим те -
ле фо ном кју-ар код на про из во ди ма.
На овај на чин др жа ва уво ди нов си -
стем услу ге, тзв. ин стант пла ћа ња,
што је, пре ма на во ди ма зва нич ни ка,
по себ но ва жно за тр гов це, ко ји ће на
овај на чин истог тре нут ка до би ти па -
ре за про да ту ро бу, уме сто да че ка ју
по не ко ли ко да на, ка кав је слу чај ка -
да се пла ћа ње оба вља кар ти ца ма.

Ако ин стант пла ћа ње за жи ви, сва
је при ли ка да ће у на шој зе мљи реч
нов ча ник по ста ти ар ха и зам, јер се
ши ре њем но вих услу га у обла сти е-
пла ћа ња сма њу је ко ли чи на го то ви не
у оп ти ца ју, што је прак са у број ним
раз ви је ним зе мља ма све та. Овај си -
стем пла ћа ња још увек ни је до сту пан,
али је при кра ју ње го ва им пле мен та -
ци ја у срп ски бан кар ски си стем.

Гра ђа ни ма ће би ти по себ но ин те -
ре сант но то што ће мо ћи да пла те ра -
чун за стру ју, те ле фон, гра ја ње и дру -
ге услу ге по мо ћу мо бил ног те ле фо -
на, ске ни ра њем кју-ар ко да, и та ко ће
из бе ћи ду го ста ја ње у ре до ви ма ис -
пред шал те ра.

Још ако ова услу га бу де бес плат на,
сва је при ли ка да ће мо оста ти и без
па пир на тог Те сле, Вај фер та и Јо ва -
но ви ћа. А ако нам уве ду и крип то ва -
лу те, оста ће мо и без ди на ра.

Све у све му, кад већ ни смо у ре ал -
ном све ту нај бо љи, дај да бар бу де мо
пр ви у вир ту ел ном…

Ма да, жи вот нас учи да пр ви ни је
увек и нај бо љи…

„НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ К”

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

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

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

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

СР БИ ЈА УВО ДИ ПЛА ЋА ЊЕ МО БИЛ НИМ ТЕ ЛЕ ФО НОМ

ПРЕ УПО ТРЕ БЕ ДО БРО „ПРО МУЋ КА ТИ” ГЛА ВУ

СКЕ НИ РА ЊЕ, БРА ЛЕ

Кју-ар ко до ви су је дан од на чи на

по ве зи ва ња ко ри сни ка са од ре -

ђе ним са др жа јем на гло бал ној

мре жи. Они су по сле ди њих не ко -

ли ко го ди на ве о ма по пу лар ни за -

хва љу ју ћи па мет ним те ле фо ни ма

и пре њих је чи та ње ових ко до ва

би ло мо гу ће са мо по мо ћу по себ -

них ла сер ских ске не ра. Да нас је

го то во сва ки мо бил ни те ле фон

ујед но и ске нер за кју-ар код, па

се за то ови ди ги тал ни код ни мар -

ке ри, ко ји обич но ну де до дат не

ин фор ма ци је, али су и ве за за

раз ли чи те веб-стра ни це, по ја -

вљу ју на по сте ри ма, ча со пи си ма,

ре клам ним па но и ма итд.

СА МО ОПРЕ ЗНО

Нај јед но став ни ја до сад за бе ле же -

на вр ста зло у по тре бе кју-ар ко да

је уба ци ва ње лин ка ко ји во ди на

„за ра жен” сајт ка ко би се на уре -

ђај ин ста ли рао мал вер. Ка сни је

тај мал вер обич но узи ма по -

верљи ве ко ри снич ке по дат ке и

ша ље их ло по ву. По зна ти про из -

во ђач ан ти ви ру сних ре ше ња

„Каспер ски” на во ди не ко ли ко ме -

ра ко јих ко ри сни ци тре ба да се

при др жа ва ју при ли ком упо тре бе

кју-ар ко до ва:

– ни кад не мој те „сле по ве ро ва -

ти” би ло ко јем ко ду и увек им при -

сту пај те са од ре ђе ном до зом сум -

ње – оба ве зно на свој мо бил ни

уре ђај ин ста ли рај те апли ка ци ју за -

ду же ну за си гур ност;

– ако кју-ар код во ди на веб-

стра ни цу ко ја од вас тра жи по вер -

љи ве по дат ке, по пут ко ри снич ког

име на, ло зин ке, бан ков ног ра чу на

или сл., вр ло је ве ро ват но да је

реч о пре ва ри;

– ако вас кју-ар код од ве де на

веб-стра ни цу где се тре ба уло го ва -

ти, не мој те се при ја вљи ва ти на тај

на чин, не го ди рект но упи ши те УРЛ

адре су веб-стра ни це.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Че сто чу је мо ре че ни цу да не -
ко има ко жу ко ја је не жна
као сви ла. Онај ко има та кво
ли це за и ста је сре ћан, али у
ве ли ком бро ју слу ча је ва је и
уло жио ве ли ки труд ка ко би
до био та кав из глед. По ред не -
из о став не кућ не не ге, нео п -
ход ни су и трет ма ни ли ца у
са ло ну ка ко би се ли це на -
хра ни ло и хи дри ра ло на ду -
бљем ни воу. Али још је дан
на чин да вам ко жа за бли ста
је сте да ко ри сти те кре ме са
сви лом, ко ја и те ка ко има
за па же ну уло гу у ко зме ти ци.

Пре па ра ти са сви лом одр -
жа ва ју ко жу глат ком и не -
жном. Тај ефе кат се по сти же
због то га што је ова вр ста

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

Сви ле не бу бе 
за слу жне за ле пу ко жу

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Симп то ми си ну си ти са, без об -

зи ра на то да ли су акут ни или

хро нич ни, че сто се раз ви ја ју по -

сле пре хла де или то ком те жих

или ак тив них симп то ма алер гиј -

ског ри ни ти са. 

Нај о чи глед ни ји знак си ну си -

ти са је бо лан при ти сак у обра зи -

ма и че лу. Оста ли симп то ми укљу чу ју: жу то зе лен густ се крет из но -

са, сли ва ње но сног се кре та у гр ло, ка шаљ, гу ше ње, оте жа но ди са ње

и зу бо бо љу, а у слу ча је ви ма акут ног си ну си ти са мо же се раз ви ти и

гро зни ца. Ево ка ко вам при ро да мо же по мо ћи да убла жи те симп то -

ме си ну си ти са.

Ин ха ли рај те се биљ ном ме ша ви ном бо сиљ ка, ди вље на не и бе лог

сле за. На пра ви те ка пи од ко ре на бе лог сле за по сле де ћем ре цеп ту:

јед ну ка ши чи цу бе лог сле за си пај те у 50 мл про ку ва не па охла ђе не

во де и оста ви те по кло пље но да од сто ји че ти ри са та, уз по вре ме но

ме ша ње ча ја. Про це ди те, си пај те у фла ши цу и ста ви те у фри жи дер.

Три пу та днев но за греј те ма лу ко ли чи ну ка пи и по мо ћу пи пе те на ка -

пај те по де сет ка пи у сва ку но здр ву.

Пре спа ва ња на но си те и биљ ну ма ску за си ну се, ко ју ће те на пра -

ви ти та ко што ће те са мле ти ма њу гла ви цу цр ног лу ка и по ме ша ти је

са по две ка ши ке ја бу ко вог сир ће та и ма сли но вог уља. Ма ску др жи -

те то ком це ле но ћи, а ују тру ис пе ри те ли це ча јем од ка ми ли це и на -

ма жи те ко жу уљем од кан та ри о на. Док се ле че си ну си, по жељ но је

ми ро ва ње и бо ра вак на то плом.

Убла жи те
синуси тис

Епи де ми ја ко ро на ви ру са по -
те кла из ки не ског гра да Ву -
ха на при ву кла је па жњу на ше
и свет ске јав но сти. У вре ме ну
у ко јем је тран спорт љу ди и
ро бе до сти гао не за пам ће не
раз ме ре ши ре ње за ра зе по -
ста је опа сност за би ло ко ји
део зе маљ ске ку гле. При ме ра
ра ди, MERS
(ре спи ра тор ни
син дром Сред -
њег ис то ка),
ко ји је про у -
зро ко ван ко ро -
на ви ру сом, а
пр ви пут за бе -
ле жен 2012. го -
ди не, пре но си
се с ка ми ле на чо ве ка и бли -
ским кон так том две ју осо ба.
Иа ко је овај син дром ка рак -
те ри сти чан за зе мље арап ског
све та, то ни је би ла пре пре ка
да се не ко ли ко де се ти на љу -
ди из Се вер не Ко ре је за ра зи
њи ме при ли ком ту ри стич ког
пу то ва ња на Сред њи ис ток.

Ко ро на ви ру си су ве ли ка гру -
па ви ру са ка рак те ри стич них
по то ме што оби та ва ју у од ре -
ђе ним жи во тињ ским вр ста ма,
ка ми ла ма, го ве ди ма, мач ка -
ма, ши шми ши ма… У од ре ђе -
ним си ту а ци ја ма (на при мер,
кон зу ми ра ње не до вољ но тер -
мич ки об ра ђе ног ме са) ови
ви ру си мо гу да ин фи ци ра ју
љу де и да се по том ши ре међу

љу ди ма, нај че шће при бли -
ском кон так ту са ин фи ци ра -
ни ма. Сма тра се да пре нос ви -
ру са са чо ве ка на чо ве ка обич -
но иде пу тем ка пи на ста лих
при ка шља њу и ки ја њу, као
што се то де ша ва код гри па
или на зе ба. За сад је по зна то
да је ин ку ба ци ја ко ро на ви ру -
са на зва ног 2019-nCoV од јед -
ног до че тр на ест да на, да је
епи де ми ја кре ну ла с тр жни це
ки не ског гра да Ву ха на и да се
ви рус мо же пре не ти не по сред -
ним кон так том са за ра же ном
осо бом. Пре ма до са да до ступ -
ним по да ци ма, смрт ност од
овог ви ру са је око два и по
про цен та. У по ре ђе њу с до са -
да шњим епи де ми ја ма дру гих
со је ва ко ро на ви ру са то је знат -
но ма ње. MERS има смрт ност
код тре ћи не обо ле лих, а код
SARS-а сва ки де се ти обо ле ли
умре. Пре све га су угро же ни
ста ри ји па ци јен ти с хро нич -
ним бо ле сти ма кар ди о ва ску -

лар ног и ре -
спи ра тор ног
си сте ма и
н а р у  ш е  н и м
иму ни те том.

Струч ња ци
сма тра ју да ће
све епи де ми о -
ло шке ме ре
при ме ње не код

ши ре ња SARS-а до при не ти су -
зби ја њу и ове епи де ми је. Пре
све га се ми сли на ка ран тин
за ра же них у пе ри о ду ин ку ба -
ци је, из бе га ва ње бли ског кон -
так та с но си о ци ма ин фек ци -
је, че сто пра ње ру ку и но ше -
ње за штит них ма ски и ру ка -
ви ца. Тре нут но се ра ди на про -
из вод њи вак ци на и ефи ка сних
ле ко ва за овај сој ко ро на ви -
ру са. На ру ку нам иду и вре -
мен ске при ли ке ко је се на ја -
вљу ју, јер је утвр ђе но да ви ше
тем пе ра ту ре ва зду ха не по го -
ду ју ши ре њу ко ро на ви ру са.
Да кле, не ма раз ло га за па ни -
ку, већ са мо за по ве ћан опрез
и при ме ну свих оних пре вен -
тив них ме ра ко је смо на ве ли.

Не ма ме ста па ни ци

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

козме тич ких сред ста ва „ис -
тка на” по пут тка ни на од вла -
ка на сви ле. За про из вод њу та -
квих пре па ра та ко ри сте се две
суп стан це са др жа не и у влак -
ни ма сви ле: то су бе лан че ви -
не фи бро ин и се ри цин. Прин -
цип по ко јем они де лу ју на
ко жу под се ћа на са ста вља ње
мо за и ка. Влак на бе лан че ви на
по пу ња ва ју оште ће не де ло ве
ко же, ре ви та ли зи ра ју ћи њен
ин те гри тет. Ово је дин стве но
свој ство про те и на сви ле обез -
бе ђу је из ра зи ти лиф тинг ефе -
кат. Бе лан че ви не има ју ве ли -
ку мо ле ку лар ну ма су, због че -
га не мо гу да про ди ру у ко жу,
али при то ме ве о ма ефи ка сно
ра де на по вр ши ни, ства ра ју -
ћи сви ле ни филм ко ји шти ти
ко жу од гу бит ка вла ге и спре -
ча ва пре вре ме но ста ре ње.

На тр жи шту ко зме тич ких
пре па ра та пре ми јум кла се мо -
гу да се на ђу сред ства у ко ји -
ма су бе лан че ви не сви ле усит -
ње не до нај сит ни јих че сти ца
ка ко би мо гле да пе не три ра ју
у ду бље сло је ве ко же. То су
хи дро ли зо ва ни про те и ни
(пеп ти ди сви ле). На ети ке та -
ма кре ма их нај че шће озна -
ча ва ју као „Silk Essence”, „Silk
Amino-acides”.

Ни ско мо ле ку лар ни про те -
и ни сви ле сти му ли шу про из -
вод њу ко ла ге на и ела сти на,
чи не ко жу ела стич ном и за -
тег ну том, рав на ју ћи ре љеф ли -
ца. Ка ко је уз гој сви ле не бу бе
ко ја про из во ди сви ле ни ко нац
ду го тра јан и зах те ван про цес,
ова ко зме ти ка ни је јеф ти на.

Чак и кад не са др же
ду ван, во де не лу ле 
су вр ло штет не по
здравље

Сум ња се да се 
ме ђу „ми ри сним
супстанца ма”
понекад у ши ши 
на ђе и ма ри ху а на

Гло бал но ис тра жи ва ње упо тре -
бе ду ва на код мла дих уз ра ста
13–15 го ди на у Ср би ји, ко је је
2017. го ди не спро вео Ин сти -
тут за јав но здра вље Ср би је на
три хи ља де осам сто ше зде сет
јед ном уче ни ку сед мог и осмог
раз ре да основ не и пр вог раз -
ре да сред ње шко ле, по ка за ло
је да je чак 16,2% де це од но -
сно 16,5% де ча ка и 15,9% де -
вој чи ца на ве де ног уз ра ста у том
тре нут ку ко ри сти ло не ки ду -
ван ски про из вод. Да бу де мо
пре ци зни ји: окру гло 11% ан -
ке ти ра них ђа ка пу ши ло je ци -
га ре те, њих 9% нарги ле, а укуп -
но 6,2% уче ни ка ко ри сти ло је
елек трон ске цига ре те.

Овим за бри ња ва ју ћим по да -
ци ма тре ба до да ти и чи ње ни цу
да је 58,9% уче ни ка из ја ви ло да
је из ло же но ду ван ском ди му у
сво јој ку ћи, а њих 58,3% на за -
тво ре ним јав ним ме сти ма. И
нај го ре од све га: 82,6% ма ло -
лет ни ка ко ји су пу ши ли, упр -
кос за бра ни про да је ду ван ских
про из во да мла ђи ма од осам на -
ест го ди на, успе ва ло је да без
про бле ма ку пи ци га ре те у про -

дав ни ци, са мо по слу зи, на ки о -
ску или код улич них про да ваца.

Ка да је реч о си ту а ци ји у на -
шем гра ду, ис тра жи ва ње ко је је
ов да шњи За вод за јав но здра -
вље спро вео у окви ру про јек та
„За ви сност на ignore” то ком
2016. го ди не на 673 мла де осо -
бе про сеч ног уз ра ста 15,7 го ди -
на, ве ћи ном из Пан че ва, по ка -
за ло је да је 33,7% ис пи та них
би ло у кон так ту с ци га ре та ма,
упр кос за бра ни про да је ду ван -
ских про из во да ма ло лет ни цима.

Тре ће зло

О штет но сти ци га ре та и елек -
трон ских ци га ре та мно го се

прецизи ра но да ли ту спа да ју
и нар ги ле.

Да би из бе гли за кон, про -
дав ци твр де да нар ги ла са др -
жи са мо уља и ми ри сне суп -
стан це и да ту не ма ду ван ског

ди ма. Ипак, струч ња ци сум -
ња ју да се ме ђу те „ми ри сне
суп стан це” по не кад свр ста ва
чак и ма ри ху а на.

Ни је не го

О овој те ми је на јед ној три -
би ни одр жа ној прет про шле го -
ди не у на шем гра ду го во ри ла
др Би ља на Ки ли бар да из Кан -
це ла ри је за пре вен ци ју пу ше -
ња Ин сти ту та за јав но здра -
вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва -
но вић Ба тут”.

– Пу ше ње нар ги ле у нај ве -
ћем бро ју слу ча је ва под ра зу -
ме ва упо тре бу ду ва на. Ме ђу -
тим, вр ло че сто ће ар гу мен ти
вла сни ка нар ги ла ба ро ва би ти
да ни је увек ду ван у пи та њу,
већ да се у лу лу ста вља ју биљ -
не ме ша ви не ко је ни су штет -
не. То, ме ђу тим, ни је тач но, јер
се ме ша ви не сва ка ко за гре ва ју
са го ре ва њем угља, ко ји осло -
ба ђа ве ли ку ко ли чи ну угљен-
мо нок си да. Јед на од за блу да
ко ја се че сто спо ми ње је сте да
се дим из нар ги ла про ла ском
кроз во ду фил три ра, чи ме се
од стра њу ју штет ни са стој ци.
Ис тра жи ва ња, ме ђу тим, по ка -
зу ју да се на тај на чин фил три -
ра све га три од сто ток си на, као
што су, ре ци мо, те шки ме та -
ли. Гре ше и они ко ји твр де да
ко ри шће ње нар ги ла не иза зива

за ви сност или да су оне ма ње
штет не од ци га ре та. Пу ше њем
нар ги ла у тра ја њу јед не се си је,
а то је 45 до 60 ми ну та, уне се
се оно ли ко ка тра на ко ли ко се
уне се ка да се по пу ши два де сет
ци га ре та. У слу ча ју нар ги ла
знат но је ве ћа и ко ли чи на
угљен-мо нок си да, док је ко ли -
чи на аро ма тич них угљо во до -
ни ка при бли жно иста – из ја -
ви ла је Би ља на Ки ли бар да.

Она је на гла си ла да се вр ло
че сто у де ба та ма на ову те му
за бо ра вља на без бед ност за по -
сле них у нар ги ла ба ро ви ма и
дру гим за ди мље ним уго сти тељ -
ским објек ти ма, ко ји су нај ма -
ње по осам са ти днев но из ло -
же ни до ка за но кан це ро ге ним
ма те ри ја ма. Још је дан ве ли ки
про блем у ве зи с кон зу ми ра -
њем нар ги ла је сте тај што мла -
ди не рет ко де ле исти на ста вак
ко јим увла че дим, што нар ги -
ле пре тва ра и у по тен ци јал ни
из вор за ра зних бо ле сти.

Ва жна је еду ка ци ја

У За во ду за јав но здра вље Пан -
че во на во де да та уста но ва кон -
ти ну и ра но спро во ди еду ка ци -
је на те му штет но сти ду ван -
ских про из во да, а у по след њих
не ко ли ко го ди на те ма тих пре -
да ва ња су и нар ги ле.

Та кви ску по ви се углав ном
ре а ли зу ју у основ ним шко ла -
ма на те ри то ри ји Ју жно ба нат -
ског окру га, са уче ни ци ма ше -
стих раз ре да, а циљ је да се
спре чи упо тре ба по ме ну тих
про из во да пре не го што се ове
штет не на ви ке одо ма ће код
мла дих. У За во ду ис ти чу да
про сеч но 700 де це из два де се -
так шко ла из окру га од слу ша
ова ква пре да ва ња.

гово ри и го то во да ни шта ви -
ше ни је не по зна то ни но во.
Ова два зла су, ме ђу тим, скре -
нув ши сву па жњу на се бе, омо -
гу ћи ла да се на ма ла вра та
ушу ња и тре ће и по ста не прави

хит не са мо ме ђу омла ди ном
у све ту већ и ме ђу на шом де -
цом. Реч је о нар ги ла ма, во -
де ним лу ла ма или ши ша ма,
ка ко још на зи ва ју овај про из -
вод, ко ји мо же те угле да ти у
све ве ћем бро ју ка фи ћа и дру -
гих уго сти тељ ских обје ка та у
Пан че ву.

Као што је већ на ве де но, нар -
ги ле је пре не ко ли ко го ди на
ко ри сти ло 9% ма ло лет ни ка у
Ср би ји, али са да се чи ни да је
тај про це нат знат но по рас тао.
То ме сва ка ко до при но си не до -
вољ на ин фор ми са ност мла дих,
али и њи хо вих ро ди те ља о штет -
но сти ових про из во да. Мно ги
од њих не зна ју да ве ћи на нар -
ги ла са др жи ду ван, те спа да у
ду ван ски про из вод и под ле же
ис тој за кон ској ре гу ла ти ви као
и оста ли про из во ди слич ног
са ста ва. Ипак, иа ко наш за кон
де фи ни ше за бра ну про да је
дуван ских про из во да ма ло -
летним осо ба ма, ни је ја сно

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

Наруку нам иду и
временске прилике
које се најављују.

СВЕ ЈЕ ПО ЧЕ ЛО
ПРЕ 400 ГО ДИ НА

Пу ше ње нар ги ла ни је но ва

по ја ва. Пре ви ше од че ти -

ри ве ка ко ри сти ли су их

ста нов ни ци Афри ке и Ази -

је, а кра јем 19. и по чет ком

20. ве ка би ле су по пу лар -

не ме ђу ста ри јим му шкар -

ци ма на Бли ском ис то ку.

С про из вод њом аро ма -

ти зо ва ног ду ва на по ра сла

је и по пу лар ност овог про -

из во да и про ме ни ла се и

циљ на гру па, а здрав стве -

ни и про свет ни рад ни ци,

као и ро ди те љи, до би ли су

још је дан про блем ви ше.

ПУШЕЊЕ КОД МЛАДИХ СВЕ ОЗБИЉНИЈИ ПРОБЛЕМ

НАРГИЛЕ НИСУ ИГРАЧКА ЗА МАЛУ ДЕЦУ!

Знате ли шта тачно уносите у организам?

За блу де и исти не о нар ги ла ма
За блу да: Дим из нар ги ла се про ла ском кроз во ду фил -

три ра, чи ме се од стра њу ју штет ни caстојци.

Исти на: Штет ни са стој ци ду ван ског ди ма ко ји иза зи ва ју

ма лиг на обо ље ња не фил три ра ју се про ла ском ди ма кроз

во ду, a дим ко ји се уди ше не га тив но ути че на плу ћа и ср це

исто као и дим из ци га ре та.

За блу да: Ко ри шће ње нар ги ле с биљ ном ме ша ви ном ни је

штет но.

Исти на: Као и у слу ча ју биљ них ци га ре та, биљ на нар ги ла

из ла же ко ри сни ке ка тра ну, кан це ро ге ним и ток сич ним ма -

те ри ја ма на ста лим са го ре ва њем. Угаљ ко ји се ко ри сти за

за гре ва ње ду ва на из вор је угљен-мо нок си да и бен зе на.

За блу да: Ко ри шће ње нар ги ла не иза зи ва за ви сност као

пу ше ње ци га ре та.

Исти на: Као и ду ван у ци га ре та ма, и нар ги ла са др жи ни -

ко тин. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су ко ри сни ци нар ги ла, то -

ком ше зде сет ми ну та ко ри шће ња, из ло же ни 100–200 пу та

ве ћој ко ли чи ни ди ма у по ре ђе њу с ко ли чи ном ди ма ко ја се

удах не при ли ком пу ше ња јед не ци га ре те.

За блу да: Пу ше ње нар ги ла је ма ње штет но од пу ше ња

цига ре та.

Исти на: Пу ше ње нар ги ла је опа сно као и пу ше ње ци га ре -

та. Нар ги ле са мо ства ра ју дим на дру га чи ји на чин: док код

пу ше ња ци га ре та дим на ста је са го ре ва њем ду ва на и па пи -

ра, код нар ги ла се ства ра за гре ва њем ду ва на y по су ди уз

упо тре бу угља. Крај њи про из вод je исти дим, ко ји са др жи

ве о ма штет не ма те ри је. Дим из нар ги ле са др жи ве ће кон -

цен тра ци је ар се на, оло ва и ни кла, три де сет шест пу та ве ћу

кон цен тра ци ју ка тра на и пет на ест пу та ве ћу кон цен тра ци ју

угљен-мо нок си да не го јед на ци га ре та, јер се код пу ше ња

нар ги ле уди ше сна жни је и уди сај тра је ду же, a угљен-мо -

нок сид се до дат но осло ба ђа и услед са го ре ва ња угља. Пу -

ше ње нар ги ле у тра ја њу од 45 до 60 ми ну та из ла же ор га -

ни зам пу ша ча ис тој ко ли чи ни ка тра на и угљен-мо нок си да

као пу ше ње це ле ку ти је ци га ре та!
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ЛЕК ЦИ ЈЕ АУ ТО-ШКО ЛЕ „ЗО КИ”

СВЕ ШТО СТЕ МИ СЛИ ЛИ ДА ЗНА ТЕ О СА О БРА ЋА ЈУ, А ГРЕ ШИ ТЕ

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је
(заокружити два тачна одговора):

а)  по ста вље ним са о бра ћај ним зна ком,
б)  по ста вље ном до пун ском та блом,
в)  пра ви лом са о бра ћа ја, ко јим се ре гу ли ше

првенство про ла за,
г)  све тло сним са о бра ћај ним зна ком.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
Про пи са на хи је рар хи ја на чи на ре гу ли са ња са о бра ћа -
ја, где сва ком на чи ну ре гу ли са ња при па да од ре ђен
ни во ва жно сти (члан 20. ЗБС), има и сво је из у зет ке.
Иа ко са о бра ћај ни знак има ве ћи ни во ва жно сти од
пра ви ла са о бра ћа ја, у кон крет ној си ту а ци ји, од но сно
на рас кр сни ци на ко јој је са о бра ћај ре гу ли сан све тло -

сним са о бра ћај ним зна ко ви ма, ме ђу соб но пр вен ство про ла за уче сни ка у са о бра ћа ју, ко ји на
рас кр сни ци све тло сним са о бра ћај ним зна ко ви ма исто вре ме но до би ја ју пра во про ла за, ре гу -
ли ше се пра ви лом „де сне стра не” и пра ви лом „ле вог скре та ња” (члан 47. став 7. ЗБС). Да кле
тач ни од го во ри су в) и г) (прак тич на при ме на овог пра ви ла је по ди гла ме диј ски бу ру пре не -
ко ли ко го ди на ка да је са о бра ћај ни по ли ца јац, на рас кр сни ци на ко јој се де ша вао ве ли ки број
са о бра ћај них не зго да, дао по гре шно ту ма че ње на ве де них чла но ва ЗБС).

У Ср би ји ва жи да се сви раз у ме ју у по ли ти ку,
фуд бал и – у во жњу!

Али кад им по ста ви те пи та ње из са о бра ћај -
них про пи са, чу ће те: „Ех, сад...”

Не рет ко се кан ди да ти за во за че ко ји су за вр -
ши ли теоријску обу ку и долазе на при пре му 
за по ла га ње те о риј ског ис пи та у учи о ни цу 

ау то-шко ле жа ле да њи хо ви ро ди те љи, иа ко
има ју во зач ку до зво лу, не уме ју да ре ше тест из
са о бра ћај них про пи са.

Раз лог за ово је јед но ста ван: не ки про пи си су
про ме ње ни.

По ста вља се пи та ње ка ко ће онда ро ди тељ
(или дру га осо ба ко ја во зач ку до зво лу има

најма ње пет го ди на) чи је де те по ло жи ис пит
са 17 го ди на и ко ји има оба ве зу да бу де по ред
ње га до пу но лет ства док упра вља во зи лом да
му по мог не у во жњи. Од но сно, ко ли ко ће сво -
јим не по зна ва њем про пи са да му од мог не.

Да би смо спре чи ли да на ша де ца у са о бра ћа -
ју ли че на нас, пред ла же мо вам да се упо зна те 

с не ким ис пит ним пи та њи ма за те о риј ски ис -
пит. Скра ће ни ца ЗБС, ко ја је ко ри шће на у об ја -
шње њу, зна чи За кон о без бед но сти са о бра ћа ја
на пу те ви ма. Овај за кон је по чео да се при ме -
њу је 11. де цем бра 2009. го ди не, а у прет ход них
де сет го ди на имао је број не из ме не и до пу не,
што је и до дат ни раз лог да га про у чи те.

У ситуацији приказаној на слици:
а)  на ста вља те кре та ње во зи лом с об зи ром на то

да се пут ни ци ко ји ула зе у ау то бус од но сно из -
ла зе из ау то бу са кре ћу не про пи сно по ко ло во зу, 

б)  ду жни сте да при ла го ди те бр зи ну во зи ла, та ко
да мо же те без бед но да за у ста ви те во зи ло, ка ко
не би сте угро зи ли ли ца ко ја ула зе у ау то бус од -
но сно из ла зе из ау то бу са,

в)  ду жни сте да за у ста ви те во зи ло док ли ца ула зе
у ау то бус од но сно из ла зе из ау то бу са.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
С об зи ром на про пи са ну од ред бу (члан 25. став 1.
ЗБС) пре ма ко јој во зач во зи ла ко је оби ла зи во зи ло за

јав ни пре воз пут ни ка, од но сно ау то бус ко јим се оба вља пре воз пут ни ка за соп стве не по тре бе,
ко је се на ла зи на ста ја ли шту, мо ра да упра вља во зи лом та ко да не угро жа ва ли це ко је у то во зи -
ло ула зи или из ње га из ла зи, та чан од го вор је под б).

У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке
означене стрелицом за скретање улево:

а)  до зво ље но је,
б)  ни је до зво ље но.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
Иа ко је ЗБС про пи сао да озна ке на ко ло во зу мо ра ју
би ти ускла ђе не са са о бра ћај ним зна ко ви ма, на жа -
лост та ко ни је увек у прак си, што је и при ка за но на
сли ци. У овом слу ча ју при ме њу је се про пи са на хи је -
рар хи ја на чи на ре гу ли са ња са о бра ћа ја, од но сно сва -
ком на чи ну ре гу ли са ња при па да од ре ђе ни ни во ва -
жно сти (члан 20. ЗБС). У скла ду с тим уче сни ци у са -
о бра ћа ју су ду жни да по сту па ју у скла ду са зна че њем

са о бра ћај ног зна ка и ка да ти ме од сту па ју од зна че ња озна ке на ко ло во зу и тро то а ру или пра -
ви ла са о бра ћа ја. Да кле та чан је од го вор под б).

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
а) по ста вље ним са о бра ћај ним зна ком, 
б) зна ци ма овла шће ног ли ца,
в) све тло сним са о бра ћај ним зна ком.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
Про пи са ном хи је рар хи јом на чи на ре гу ли са ња са о -
бра ћа ја (члан 20. ЗБС) од ре ђе но је да су уче сни ци у
са о бра ћа ју ду жни да по сту па ју у скла ду са зна че -
њем зна ка, од но сно на ред бе ко ју да је овла шће но
ли це ко је вр ши не по сред но ре гу ли са ње са о бра ћа ја
и кадa ти ме од сту па ју од зна че ња све тло сног са о -
бра ћај ног зна ка или зна че ња дру гог са о бра ћај ног
зна ка или зна че ња озна ке на ко ло во зу и тро то а ру

или пра ви ла са о бра ћа ја. Да кле та чан је од го вор под б).

Уграђене сигурносне појасеве у возилу морају користити:
а)  са мо во зач и су во зач, и то ка да је во зи ло у са о бра ћа ју на пу ту ван на се ља,
б)  во зач и сви пут ни ци, увек ка да је во зи ло у са о бра ћа ју на пу ту,
в)  са мо во зач и су во зач, и то ка да је во зи ло у са о бра ћа ју на пу ту у на се љу, 
г)  са мо во зач и су во зач, и то ка да во зи ло не ма угра ђе не ва зду шне ја сту ке, јер они 

обез бе ђу ју по треб ну за шти ту.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
С об зи ром на про пи са ну од ред бу (члан 30. став 1. ЗБС) пре ма ко јој су во зач и пут ни ци у мо -
тор ном во зи лу у ко ме су си гур но сни по ја се ви угра ђе ни од но сно по сто је ме ста за њи хо ву
уград њу ду жни да у са о бра ћа ју на пу ту ко ри сте си гур но сни по јас на на чин ко ји је пред ви део
про из во ђач во зи ла, та чан од го вор је под б).

Ради извођења жељене радње у саобраћају возач:
а)  мо ра пр во да ти знак по ка зи ва чем прав ца и за тим се уве ри ти да мо же да от поч не вр ше -

ње рад ње,
б)  мо ра се пр во уве ри ти да мо же да от поч не вр ше ње рад ње и за тим да ти знак по ка зи ва -

чем прав ца,
в)  да је знак по ка зи ва чем прав ца док се уве ра ва да мо же да от поч не вр ше ње рад ње.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
С об зи ром на про пи са ну од ред бу (члан 30. став 1. ЗБС) пре ма ко јој во зач не сме да за поч не би -
ло ко ју рад њу во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту (укљу чи ва ње у са о бра ћај, про ме ну са о бра ћај не
тра ке, пре стро ја ва ње, скре та ње, по лу кру жно окре та ње, оби ла же ње, пре ти ца ње, во жња уна зад,
ис кљу че ње из са о бра ћа ја, за у ста вља ње, пар ки ра ње и др.) пре не го што се уве ри да рад њу мо же
да из вр ши на без бе дан и про пи сан на чин, та чан од го вор је под б).

У ситуацији приказаној на слици возач белог путничког возила 
које наилази из супротног смера:

а)  мо ра да се за у ста ви док де ца ула зе у ау то бус
од но сно из ла зе из ау то бу са,

б)  мо же да на ста ви кре та ње уко ли ко про ла зак по -
ред ау то бу са мо же из вр ши ти без угро жа ва ња
дру гих уче сни ка у са о бра ћа ју,

в)  ду жан је да при ла го ди бр зи ну во зи ла, та ко да
мо же без бед но да за у ста ви во зи ло, ка ко не би
угро зио де цу ко ја ула зе у ау то бус од но сно из ла -
зе из ау то бу са.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
С об зи ром на про пи са ну од ред бу (члан 26. став 1. ЗБС) пре ма ко јој, уко ли ко се во зи ло за ор га -
ни зо ва ни пре воз де це за у ста вља ра ди ула ска или из ла ска де це, на пу ту са по јед ном са о бра ћај -
ном тра ком по сме ру, во за чи оста лих во зи ла су ду жни да се за у ста ве док де ца ула зе у во зи ло
или из ла зе из во зи ла, та чан од го вор је под а).

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила 
које се креће испред вас и спречава ваше брже кретање:

а)  ду жан је да вас про пу сти про ме ном са о бра ћај не
тра ке,

б)  ни је ду жан да ме ња са о бра ћај ну тра ку, јер га
мо же те пре те ћи с де сне стра не,

в)  ни је ду жан да ме ња са о бра ћај ну тра ку уко ли ко
се кре ће нај ве ћом до зво ље ном бр зи ном на том
де лу пу та.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
С об зи ром на про пи са ну од ред бу (члан 35. став 3.
ЗБС) пре ма ко јој на пу ту у на се љу с нај ма ње две са о -
бра ћај не тра ке за исти смер во зач мо же да се кре ће

во зи лом са о бра ћај ном тра ком ко ја се не на ла зи уз де сну иви цу ко ло во за, ако ти ме не оме та
во зи ла ко ја се кре ћу иза ње го вог во зи ла, та чан од го вор је под а).

У ситуацији приказаној на слици (застој саобраћаја), у случају потребе да се омогући
пролаз возила под пратњом и возила с правом првенства пролаза, прописан
положај су заузела возила означена бројем (заокружити два тачна одговора):

а)  1,        б)  2,        в)  3,        г)  4,        д)  5.

Об ја шње ње тач них од го во ра:
С об зи ром на про пи са ну од ред бу (члан 35. став 5. ЗБС)
пре ма ко јој су у слу ча ју за сто ја са о бра ћа ја на пу ту где
по сто је фи зич ки одво је не ко ло во зне тра ке, во за чи ду -
жни да оста ве сло бо дан про стор за про лаз во зи ла под
прат њом и во зи ла с пра вом пр вен ства про ла за, на тај
на чин што ће во за чи ко ји се на ла зе у де сној тра ци од -
но сно сред њим са о бра ћај ним тра ка ма за у зе ти по ло жај
уз де сну иви цу са о бра ћај не тра ке, а во за чи ко ји се на -

ла зе у ле вој са о бра ћај ној тра ци за у зе ти по ло жај уз ле ву иви цу са о бра ћај не тра ке, та ко да оста -
вљени про стор мо ра би ти до во љан за не сме та ни про лаз ових во зи ла, та чни од го вори су б) и д).

У ситуацији приказаној на слици:
а)  ду жни сте да омо гу ћи те укљу чи ва ње јед ног во -

зи ла у тра ку ко јом се кре ће те,
б)  ду жни сте да омо гу ћи те укљу чи ва ње свих во зи -

ла у тра ку ко јом се кре ће те,
в)  има те пр вен ство про ла за у од но су на во зи ла из

са о бра ћај не тра ке у ко јој је оне мо гу ћен са о бра ћај.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
С об зи ром на про пи са ну од ред бу (члан 36. став 5.
ЗБС) пре ма ко јој, ако је на пу ту с ви ше са о бра ћај них
тра ка за кре та ње у истом сме ру оне мо гу ћен са о бра ћај
на јед ној од тра ка или се тра ка за вр ша ва, во зач ко ји се
кре ће у истом сме ру, у са о бра ћај ној тра ци по ред, ду -

жан је да омо гу ћи укљу чи ва ње јед ног во зи ла у тра ку ко јом се он кре ће, та чан од го вор је под а).

У ситуацији приказаној на слици предност има:
а)  во зач во зи ла озна че ног бро јем 1,
б)  во зач во зи ла озна че ног бро јем 2,
в)  во зач во зи ла ко је се на ла зи у ко ло ни с ма њом

бр зи ном кре та ња.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
С об зи ром на про пи са ну од ред бу (члан 47. став 3.
ЗБС) пре ма ко јој је во зач ду жан да про пу сти во зи ло
ко је до ла зи с ње го ве де сне стра не на рас кр сни ци на

ко јој пр вен ство про ла за ни је ре гу ли са но на дру ги на чин, од но сно при су сре ту с дру гим во зи -
лом (пра ви ло „де сне стра не”), та чан од го вор је под б).

У ситуацији приказаној на слици возачу путничког возила претицање:
а) ни је до зво ље но, 
б) до зво ље но је,
в) до зво ље но је, јер пре ти че трак тор ко ји ву че
при кључ но во зи ло.

Об ја шње ње тач ног од го во ра:
За ре ша ва ње овог са о бра ћај ног про бле ма при ме њу је
се до пу на ЗБС из 2018. го ди не ко ја је по де ли ла струч -
ну јав ност. На и ме, пре ма тој до пу ни пре ти ца ње од но -
сно оби ла же ње на ме сту где је то за бра ње но са о бра -

ћај ном сиг на ли за ци јом од но сно ко је се из во ди на на чин да се во зи лом пре ла зи пре ко не ис пре -
ки да не уз ду жне ли ни је, при че му се ко ри сти са о бра ћај на тра ка на ме ње на за кре та ње во зи ла из
су прот ног сме ра, до зво ље но је ра ди пре ти ца ња, од но сно оби ла же ња би ци кла, рад не ма ши не,
трак то ра, мо то кул ти ва то ра, од но сно за пре жног во зи ла, са мо ако се ти ме не оме та нор мал но
кре та ње во зи ла ко ја до ла зе из су прот ног сме ра и ка да на пу ту има до вољ но про сто ра за без бед -
но из во ђе ње тих рад њи (члан 55. став 7. ЗБС). Да кле та чан од го вор је под в).
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8 ГРАДСКА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

„Ки не ски ви рус” ко ји се из не на да по -
ја вио већ да ни ма је глав на вест. Бу -
ду ћи да још ни је ис пи тан у пот пу но -
сти, про у зро ко вао је ви ше од 300 смрт -
них слу ча је ва у Ки ни. Мно ги су за -
бри ну ти да ће ко ро на ви рус сти ћи и
до нас. Ме ђу тим, то ни је слу чај и с
на шим гра ђа ни ма.

ЛИ ДИ ЈА СТО ЈИЉ КО ВИЋ, со ба ри ца:
– Мо жда ма ло пре те ру ју ка да о ви -

ру су пи шу у но ви на ма, као што се то
увек де ша ва и са оста лим ве сти ма.
Не шти тим се не што по себ но. Ни сам
се ни вак ци ни са ла. Шта бу де, нек бу -
де, али знам да не ће би ти ни шта
(смех).

ДРА ГА НА ЖИ ВА НО ВИЋ, со ба ри ца:
– Ни је све јед но, али шта је – ту је.

Ве ру јем да је реч о уо би ча је ном вирусу

за ово до ба го ди не. Не ве ру јем у све
што пи шу о то ме. Пред у зи мам стан -
дард не ме ре за шти те, али ко ја би би -
ла нај а де кват ни ја пре вен ци ја, не знам.

БО РИ СЛАВ ДА МЈА НОВ, 
кон тро лор ле те ња:

– Не чи там ве сти о ко ро на ви ру су,
али ве ру јем да по сто ји не што. Не ми -
слим да се ра ди о то ли ко алар мант ној
си ту а ци ји као што нам је то пред ста -
вље но. Не шти тим се, не знам ка ко
бих (смех). Ни сам се ни вак ци ни сао.

СР ЂАН МЛА ДЕ НО ВИЋ, 
рад ник обез бе ђе ња:
– Не бри нем, јер се то де ша ва у Ки ни.
Не би тре ба ло да до ђе код нас, али...
Ми слим да си ту а ци ја та мо је сте ван -
ред на, за што би не ко узро ко вао па -
ни ку без раз ло га. Су ви ше је љу ди код

њих. Про тив „на шег” гри па сам се
вак ци ни сао.

МА РИ НА ГМИ ТРО ВИЋ, до ма ћи ца:
– Не пла шим се по себ но. Вак ци ни -

шем се. Тре нут но из бе га вам ме ста на
ко ји ма је ве ли ки број љу ди, јер сам у
дру гом ста њу. Се зо на је ви ру са на на -
шим про сто ри ма, па је са да по себ но
ва жно да се чу вам.

ГО РАН СТА НО ЈЕВ СКИ, 
хе миј ски тех ни чар:

– Ми слим да је то да ле ко од нас, а
ве ру јем да је опа сан са мо за љу де ро -
ви тог здра вља. Али има у но ви на ма и
не ке исти не о то ме. Њи хо ве пи ја це су
у ја ко ло шим усло ви ма, су ви ше је
мно го љу ди, при мо ра ни су на та кав
жи вот.

Је ле на Ка та на

С. МЛАДЕНОВИЋБ. ДАМЈАНОВ М. ГМИТРОВИЋ Г. СТАНОЈЕВСКИ

ДА ЛИ СЕ ПЛА ШИ ТЕ КО РО НА ВИ РУ СА?

Не ма раз ло га за за бри ну тост

Д. ЖИВАНОВИЋЛ. СТОЈИЉКОВИЋ

НАША АНКЕТА
ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљују у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, у пе так,
7. фе бру а ра, од 8 до 8.30 стру је не ће
има ти ста нов ни ци Ја буч -
ког пу та, од бро ја 83 до
115, а од 9.30 до 10.30
ста нов ни ци исте ули це
од „Пре ги са” до кру жног
то ка, те и они на Ка ра у -
ли. Од 9 до 10 са ти без
на па ја ња елек трич ном
енер ги јом оста ће и део
Ули це Жар ка Зре ња ни -
на, од бро ја 126 до Т.
Мар ко ви ћа, као и део
Ули це Бо ре Ши по ша од
Авал ске од Т. Мар ко ви -
ћа, „Ста кла ри на” ам бу -
лан та и це ла Авал ска
ули ца.

За пе так су пла ни ра на и ис кљу че -
ња у Омо љи ци. Та ко од 11.30 до 12
са ти стру је не ће има ти ули це: Ву ка
Kараџића од Рад нич ке до П. Чар -
ноје ви ћа, П. Чар но је ви ћа од И. Ан -
дри ћа до П. Kочића, П. Kочића од
А. Чар но је ви ћа до K. Ми ло ша и Б.

Ради че ви ћа од цен тра до Ра син ске,
као и део Ша бач ке, а од 12.30 до 13
са ти: П. Чар но је ви ћа од бен зин ске

пум пе „Ар се но вић” до
бро ја 108; Б. Ну ши ћа и
М. Гор ког од П. Чар но -
је ви ћа до У. Пре ди ћа; С.
Не ма ње од П. Чар но је -
ви ћа до Вр шач ке; У.
Преди ћа, Бе геј ска, Сав -
ска и бен зин ска пум па
„Ар се но вић”.

У уто рак, 11. фе бру а -
ра, од 9 до 12 са ти, стру је
не ће има ти на ши су гра -
ђа ни ко ји жи ве у де лу
Ули це Ми ло ша Тре бињ -
ца од Ули це Кра ље ви ћа
Мар ка до Пр во мај ске.

За сре ду, 12. фе бру ар,
на ја вље ни су ра до ви на елек тро мре -
жи у Ба нат ском Но вом Се лу, па ће од
9 до 11 са ти без елек трич не енер ги је
оста ти ста нов ни ци де ла Ули це мар -
ша ла Ти та од Вељ ка Вла хо ви ћа до
Ви но град ске, де ла Ви но град ске од
Мар ша ла Ти та до Вељ ка Вла хо ви ћа и
це ле Ули це Вељ ка Вла хо ви ћа.

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,
Омољи це и Ба нат ског Но вог Села

Чик оста ви ако смеш

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У јед ној од про дав ни ца по зна тог до -
ма ћег тр го вач ког лан ца мо гу се, је -
дан крај дру гог, угле да ти ова два нат -
пи са. На јед ном вас „до ма ћи ни” љу -
ба зно мо ле да ства ри ко је сте уне ли у
рад њу оста ви те у ор ма ри ћу пред ви -
ђе ном за то, док вас од мах по том оба -
ве шта ва ју да за без бед ност ва ших ства -
ри – не од го ва ра ју.

У пре во ду, про да вац за пра во же ли
да вам по ру чи сле де ће: дра ги ком ши -
ја, ако те би не што укра ду док се ми
ста ра мо да ти на ма не што не украдеш,
ми с тим не ма мо ни шта, сам си крив.

Ето то вам је оно кад на пр ви по -
глед оста ви те не по пра вљи во лош ути -
сак. Та да дру гог по гле да углав ном и
не бу де.

Наш су гра ђа нин са Со да ре обра тио
нам се с пи та њем на ко ји на чин мо же
про ве ри ти ис прав ност свој бро ји ла за
стру ју, бу ду ћи да има раз ло га да сум -
ња да је уре ђај не ис пра ван. Над ле -
жни у ЕПС-у ка жу сле де ће:

„Уко ли ко сум ња те у ис прав ност бро -
ји ла, од но сно МТК уре ђа ја, по треб но
је да под не се те зах тев за ис пи ти ва ње

мер ног уре ђа ја у нај бли жој Елек тро -
ди стри бу ци ји. На ваш зах тев, ски ну -
ће мо бро ји ло и по ста ви ти но во. Ста -
ро бро ји ло се но си на ис пи ти ва ње.
Ако се ис по ста ви да је бро ји ло не ис -
прав но, ра ди ће се ис прав ка ра чу на.

Уко ли ко је бро ји ло
ис прав но – тро шко -
ви кон тро ле па да ју
на ваш те рет.”

Ина че, број те ле -
фо на пу тем ко јег
мо же те до би ти ин -
фор ма ци је о ста њу
бро ји ла, ду га – пре -
пла те, ме сеч ној оба -
ве зи и упла та ма по
из да ва њу ра чу на
Елек тро ди стри бу ци -
је Пан че во је
013/315-020, ло кал
242. Ква ро ви се при -
ја вљу ју пу тем те ле -
фо на 013/319-220,
а уко ли ко же ли те да

при ја ви те кра ђу од но сно нео вла шће -
ну по тро шњу стру је, бес пла тан број
за це лу Вој во ди ну је 0800/220-221.

Шта ако сум ња те у
исправност бро ји ла за стру ју

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Обо ле лих има и у осам
европ ских др жа ва

Сум ња се да по сто ји ви ше
хи ља да не по зна тих
инфици ра них осо ба

Не пу туј те у Ки ну 
ако баш не мо ра те

Већ је ста ра вест да је од бор за ван -
ред не си ту а ци је Свет ске здрав стве не
ор га ни за ци је (СЗО) 30. ја ну а ра про -
гла сио јав но здрав стве ну прет њу од
ме ђу на род ног зна ча ја због но вог ко -
ро на ви ру са (2019-nCoV).

Ка ко ис ти чу у Ин сти ту ту за јав но
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но -
вић Ба тут”, у Ср би ји су, у скла ду с
пре по ру ка ма СЗО, ус по ста вље не по -
треб не ме ре с ци љем бр зе де тек ци је
мо гу ћих слу ча је ва уно ше ња овог ви -
ру са у на шу по пу ла ци ју, као и аде -
кват ног здрав стве ног над зо ра.

Вр то гла ви раст

Пре ма по след њим ин фор ма ци ја ма, у
све ту је до 4. фе бру а ра при ја вље но
укуп но 20.626 ла бо ра то риј ски по тврђе -
них слу чајева ин фек ци је ко ро на ви ру -
сом, укљу чу ју ћи 427 смрт них ис хо да,
али прет по ста вља се да има и ви ше
хи ља да не пре по зна тих ин фи ци ра них
особа.

Бо лест је за сад по твр ђе на у ви ше од
два де сет про вин ци ја у НР Kини, а у
Евро пи је ре ги стро ва но 28 слу ча је ва, и
то у: Не мач кој (дванае ст), Фран цу ској

(шест), Ита ли ји (два), Ује ди ње ном
Kраљевству (два), Ру си ји (два), Фин -
ској (је дан), Шпа ни ји (је дан), Швед -
ској (је дан) и Белгији (је дан). Гра ђа -
ни ма Ре пу бли ке Ср би је се са ве ту је да
од ло же пла ни ра на пу то ва ња у Kину
због мо гу ћег ри зи ка од за ра зе. Иа ко је
епи цен тар епи де ми је у Ву ха ну, ри зик
од ин фек ци је по сто ји у свим ме сти ма
где су ре ги стро ва ни слу ча је ви обо ле -
ва ња. На осно ву до са да рас по ло жи вих
ин фор ма ци ја о бо ле сти, СЗО не пре -
по ру чу је би ло ка ква огра ни че ња за пут -
ни ке у ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

Ако пу ту је те у Ки ну

Уко ли ко ипак мо ра те да пу ту је те у
Kину, „Ба тут” је из дао сет ме ра ко јих

се мо ра те при др жа ва ти док сте та мо.
Из бе га вај те кон такт са осо ба ма ко је
има ју зна ке ин фек ци је ор га на за ди -
са ње (ка шаљ, ки ја ње, цу ре ње из носа,

по ви ше на тем пе ра ту ра). Ако је мо гу -
ће, не мој те би ти део ма сов них оку -
пља ња, ни ти бо ра ви ти у про сто ру где
се на ла зи ве ли ки број осо ба. У слу ча ју
да се ипак на ла зи те на та квим ме сти -
ма (ае ро дро ми, же ле знич ке и ау то бу -
ске ста ни це, град ски и ме ђу град ски
пре воз и сл.), но си те ма ску пре ко но са
и уста. Ру ке пе ри те че шће не го ина че,
и то во дом и са пу ном, нај ма ње два де -
сет се кун ди, а ако то ни је мо гу ће, ко -
ри сти те ал ко хол не ге ло ве за дез ин -
фек ци ју ру ку, на ро чи то на кон кон так -
та са обо ле лим осо ба ма и на кон борав -
ка у по тен ци јал но угр о же ном под ручју.
У Ки ни сва ка ко из бе га вај те кон такт с
до ма ћим и ди вљим жи во ти њама, без
об зи ра на то да ли су жи ве или не.

У Ср би ји се спр о во де ме ре у скла ду
са За ко ном о за шти ти ста нов ни штва
од за ра зних бо ле сти ко је укљу чу ју
над зор над пут ни ци ма ко ји до ла зе из
жа ри шта (Ву хан, Kина) и, по по тре -
би, изо ла ци ју обо ле лих и здрав стве -
ни над зор над њи хо вим кон так ти ма.

Ри зик од ин фек ци је
постоји у свим ме сти ма 
где су ре ги стро ва ни 
слу ча је ви оболева ња.

НЕЗВАНИ ГОСТ ИЗ АЗИЈЕ СТИГАО У ЕВРОПУ

КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМО 
ОД КОРОНАВИРУСА

Важно је придржавати се мера превенције

УПУТ СТВА ЗА ОНЕ КО ЈИ СУ ДО ПУ ТО ВА ЛИ ИЗ КИ НЕ

Ин сти тут „Ба тут” и Ми ни стар ство

здра вља из да ли су и пре по ру ке за

осо бе ко је су до пу то ва ле у Ср би ју

из Ки не.

Ако сте ме ђу њи ма, а по го то во

ако сте би ли у Ву ха ну или сте би -

ли у кон так ту са осо ба ма ко је су

има ле ре спи ра тор ну ин фек ци ју

или сте по се ћи ва ли здрав стве не

уста но ве у ко ји ма је мо гло би ти

обо ле лих или пи ја це на ко ји ма се

тр гу је жи вим или мр твим ди -

вљим или до ма ћим жи во ти ња ма,

ра ди спре ча ва ња пре но ше ња

инфек ци је, али и ра ди за шти те

свог здра вља, у на ред них че тр на -

ест да на сма њи те кон так те с

другим осо ба ма у до ма ћин ству,

на рад ном ме сту или на јав ним

ме сти ма.

Ако осе ти те симп то ме ин фек ци -

је ор га на за ди са ње (по ви ше на

тем пе ра ту ра, ки ја ви ца, ка шаљ, цу -

ре ње из но са, оте жа но ди са ње...),

од мах ста ви те ма ску пре ко уста и

но са, по ја чај те хи ги је ну ру ку, из бе -

га вај те кон так те с дру гим осо ба ма,

ко ри сти те ма ра ми цу кад ки ја те

или ка шље те и по зо ви те те ле фо -

ном епи де ми о ло га из ин сти ту та

или за во да за јав но здра вље над -

ле жног за под руч је у ко ме бо ра ви -

те, ка ко би сте до би ли упут ства о

да љем по сту па њу.
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Пр ви ово го ди шњи,
или 314. број стар че -
вач ког гла си ла отво -
рен је уред нич ким ко -
мен та ром о пер спек -
ти ва ма тог ме ста у на -
ред них два на ест ме -
се ци. На ред не стра не
до но се пред ста вља ње
Удру же ња же на „Нео -
лит” и раз го вор с пред -
сед ни цом Љи ља ном
За рић, као и при чу о
ак ту ел ном ае ро за га ђе -
њу на сло ње ну на са -
оп ште ње Ин сти ту та
„Ба тут”, чи ји је за кљу -
чак – „ло жи шта плус
ин ду стри ја ми нус ве -
тар”. Ис тој те ми је по -
све ће на и ру бри ка
„Уоп шти на ва ње”, као
и ан ке та гра ђа на, ко -
ји се сла жу да све то ни је од
ју че.

У ве ли ком ин тер вјуу за ме -
ник гра до на чел ни ка Пре драг
Жив ко вић об ја шња ва за што
је ово го ди шњи град ски бу џет
у зна ку ин ве сти ци ја. Вла сни -
ца јед не од нај у спе шни јих
књи го вод стве них аген ци ја у
око ли ни у ру бри ци „Ка фе ни -
са ње у ’Ђер му’”, по ред оста -
лог, ис ти че да чо век ни ка да
не сме од у ста ти од бор бе за
пра ве вред но сти, а „ли це с
на слов ни це” Лин ка Та нев,
фри зер ка у пен зи ји, не кри је

да је за до вољ на што се оства -
ри ла и као ба ка.

Ни су из о ста ле ни стал не ру -
бри ке „Цр ти це из про шло сти”,
„Стар че вач ке бра зде”, „Кул ти -
ва тор”, као ни стра не о шко -
ли, из ви ђа штву и спо р ту, а у
окви ру кул ту ре би ло је ре чи о
фе сти ва лу „Га ши ни ако р ди”.

СЕЛО

За вод за
равноправност полова
рас пи сао кон курс 
за ку по ви ну ку ћа

Брач ни пар мо же
доби ти до 
ми ли он дина ра

Ни је ни ка кво из не на ђе ње ка да
се чу је да у Ср би ји пре све га
мла ди, из ових или оних раз -
ло га, на пу шта ју ру рал не сре -
ди не. Иа ко мо жда не у алар -
мант ној ме ри, то сва ка ко по -
га ђа и Пан че во.

Во ђен тим са зна њем, по кра -
јин ски За вод за рав но прав ност
по ло ва че твр ти пут за ре дом
рас пи сао је кон курс за до де лу
бес по врат них сред ста ва брач -
ним па ро ви ма из Вој во ди не за
ку по ви ну се о ских ку ћа са окућ -
ни цом.

Пан чев ци за сад ни су
(ис)ко ри сти ли при ли ке

Кон курс је отво рен у по не де -
љак, 3. фе бру а ра, а ди рек тор ка
по ме ну те уста но ве Ди а на Ма -
ло вић по себ но је по зва ла жи -
те ље не ко ли ко оп шти на, ме ђу
ко ји ма и на ше су гра ђа не. Раз -
лог је то што до сад по ме ну тим
кон курс ним сред стви ма ов де
још увек ни је ку пље на ни јед на
ку ћа, од тач но две ста ше зде сет
осам, ко ли ко је брач них па ро -
ва до сад до би ло свој кров над
гла вом.

За ку по ви ну два де сет пет ку -
ћа обез бе ђе но је исто то ли ко
ми ли о на ди на ра, а усло ве ис -
пу ња ва ју су пру жни ци ко ји су у
бра ку нај ма ње го ди ну да на, као
и ван брач ни парт не ри с трај -
ни јом за јед ни цом. При ли ком
бо до ва ња ће би ти узе ти у об -
зир и кри те ри ју ми као што су
обра зо ва ње, рад ни од нос, број
де це и го ди не жи во та (је дан од
уче сни ка не сме би ти ста ри ји
од че тр де сет го ди на), а и сам
ода бра ни обје кат мо ра би ти
аде ква тан за жи вот.

Уче сни ци мо гу да апли ци -
ра ју са мо јед ном при ја вом, а
до де ље ни но вац не мо же пре -
ћи су му од ми ли он ди на ра.
При том, гра ђе вин ска вред ност
не крет ни не не сме би ти ви ше
не го дво стру ко ве ћа. Па ро ви
ко ји је на тај на чин стек ну би -
ће упи са ни у вла снич кој струк -
ту ри, као и до сад, у про цен ту -
ал ном од но су 50 : 50.

Кон курс тра је два ме се ца, а
сва до ку мен та ци ја се на ла зи
на сај ту За во да за рав но прав -
ност по ло ва – www.ravnoprav-
nost.org.rs, где се мо гу до би ти
и до дат не ин фор ма ци је.

Прак са је по ка за ла да се при -
ја ви око две ста пе де сет па ро -
ва, што зна чи да про ђе сва ки
де се ти.

Ма ње сре ди не
неатрактивне за жи вот

Но вра ти мо се ло кал ној си ту а -
ци ји, од но сно пи та њу за што се
ни ко до сад ни је при ја вио и ис -
ко ри стио на ве де ну ма те ри јал -
ну по год ност. Јер не па да ми -
ли он че с не ба...

Те шко је де тек то ва ти пра ви
раз лог, али са свим си гур но у
во де ћи спа да не до вољ на оба -
ве ште ност о кон кур су.

Ка да је реч о ста њу на те ре -
ну, до пре ци зних по да та ка го -
то во ни је мо гу ће до ћи. Ипак,
ре ал на прет по став ка је да, ка -
ко се уда ља ва мо од ур ба ног је -
згра, има све ви ше сло бод них
и јеф ти них ку ћа.

Ду го је у том сми слу у фо -
ку су би ло нај ма ло број ни је и
нај за ба че ни је Ива но во, чи ји су
жи те љи, од ла зе ћи тр бу хом за
кру хом, го ди на ма на пу шта ли
сво је до мо ве, ко ји су по том
ну ђе ни мал те не у бес це ње. На
то су ре а го ва ли мно ги, ма хом
ста ри ји Бе о гра ђа ни, схва тив -
ши ко ли ку раз ли ку у нов цу
мо гу да по стиг ну ка да про да ју
па пре не пре сто нич ке ста но ве.
И та ко су ра до ме ња ли ур ба ну
вре ву за мир но иди лич но се -
ло пре пу но зе ле ни ла и окру -
же но ре ка ма. Ме ђу тим, и то
вре ме је про шло, па је са да
те шко на ћи ку ћу и за мно го
ве ће па ре.

До не кле слич ну суд би ну да -
нас до жи вља ва обли жњи Бре -
сто вац. До ду ше, не у то ли кој
ме ри као не ка да Ива но во.

Пре ма гру бој про це ни пред -
сед ни ка та мо шње Ме сне за јед -
ни це Дра га на Ми ри чи ћа, у ме -
сту од око де вет сто до ма ћин -

ста ва ни ко не жи ви у око две -
ста стам бе них обје ка та.

– Има мно го пра зних ку ћа,
иа ко ни су све на про да ју – или
су вла сни ци пре ко или не ма
ни ког на адре си. Ве ли ки број
њих ипак је у по ну ди за ин те -
ре со ва ним куп ци ма, а вред ност
им се кре ће од 5.000 па до
30.000 евра. До се ља ва ју се
углав ном пен зи о не ри, док мла -
ди, на жа лост, од ла зе из се ла.
На дам се да ће не што по пут
ова квих кон кур са пре о кре ну -
ти си ту а ци ју – ка же Ми ри чић.

Слич но је и у не ким дру гим
ме сти ма, па је та ко оквир на
про це на да је у Омо љи ци,
атрак тив ној за жи вот, чак че -
ти ри сто ку ћа на пу ште но.

С дру ге стра не, у скла ду с по -
ме ну том те о ри јом о бли зи ни
гра да (уз сре ђе ну ин фра струк -
ту ру) нај ак ту ел ни је је Стар че -
во, где до се ља ва ње мла дих ни -
је рет ка по ја ва. То све ви ше ва -
жи и за Ја бу ку, у ко јој ни је ла -
ко ку пи ти ку ћу, а у по след ње
вре ме, ре ци мо, то су ус пе ла три
„све жа” брач на па ра.

Да ли су ове ла сте са мо по -
је ди нач ни слу ча је ви или ве -
сни ци не ког но вог про ле ћа и
на овим про сто ри ма...

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

КА КО СПРЕ ЧИ ТИ ОД ЛИВ ИЗ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ РУ РАЛ НИХ СРЕ ДИ НА

ШАН СА ЗА ОЖИ ВЉА ВА ЊЕ СЕ ЛА?
Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца уско ро за по чи ње
ра до ве на из ра ди ве ли ких сло -
ва на зи ва ме ста, ко ја ће би ти
по ста вље на у цен тру. Фуд бал -
ски клуб „Бу дућ ност” не дав -
но је до нео од лу ку да око те -
ре на по ста ви ка ме ре, као и
ре флек то ре, што би омо гу ћи -
ло одр жа ва ње тре нин га и у
ве чер њим са ти ма.

Ба нат ско Но во Се ло: Из ло -
жба ра до ва чла но ва ли ков не
сек ци је отво ре на је у су бо ту,
1. фе бру а ра, у До му кул ту ре,
ка да је ака дем ски сли кар Ви -
о рел Фло ра при ре дио и кра -
так курс за де цу. Ра до ви на
елек тро мре жи би ће оба вље -
ни у сре ду, 12. фе бру а ра, од 9
до 11 са ти, ка да ће без стру је
оста ти Ули ца Вељ ка Вла хо -
ви ћа, као и де ло ви ули ца:
Мар ша ла Ти та (од Вељ ка Вла -
хо ви ћа до Ви но град ске) и Ви -
но град ске (од Мар ша ла Ти та
до Вељ ка Вла хо ви ћа).

До ло во: Два де сет дру га „Ви -
на ри ја да” на ста вља се у пе -
так, 7. фе бру а ра, ка да у 15
са ти у До му кул ту ре по чи ње
при јем узо ра ка мла дог ви на,
а уда р ни до га ђај је су тра дан,
око 8 са ти, на до ло вач ком пи -
јач ном тр гу, ка да кре ћу из -
ло жба, де гу ста ци ја и про да ја
ви на, као и мно ги дру ги са -
др жа ји.

Гло гоњ: Са вет Ме сне за јед -
ни це је у по не де љак, 3. фе -
бру а ра, усво јио фи нан сиј ски
план за 2020. го ди ну, а до не -
та је и од лу ка о из град њи пе -
шач ке ста зе од гро бља до се -
ла. Фуд бал ски клуб је за по -
чео при пре ме за про лећ ни
део се зо не, у ко јој му је циљ
пла сман у ба раж за ви ши ранг.

Ива но во: Ре кон стру и са ни
обје кат при шко ли, на ме њен
за пред школ ско вас пи та ње и
обра зо ва ње, при кљу чен је на
елек тро ди стри бу тив ни си стем.
До ма ћи фуд ба ле ри од и гра ће
у не де љу, 8. фе бру а ра, при -
прем ну утак ми цу с го сти ма
из Стар че ва.

Ја бу ка: Дом кул ту ре ће у пе -
так, 7. фе бру а ра, при ка за ти
два фил ма: у 16 са ти „Па -
трол не ша пе” (за де цу), а у
18 и 20 са ти „Слу гу” (глав на
уло га Ми лош Би ко вић).

Ка ча ре во: По ет ско ве че под
на зи вом „У су срет Да ну за -
љу бље них” при ре ђе но је у су -
бо ту, 1. фе бру а ра, а уче ство -
ва ле су пе сни ки ње Ду ши ца
Цве јин Сто ја но вић, Ја сми на
Исај лов, Дра га на Или јев ска,
Љи ља на То мић, Еми на Ра дев -
ска и Ма ја Зо рић. У то ку су
по след ње при пре ме пред ово -
го ди шњу „Сла ни ни ја ду”, ко ја
ће би ти одр жа на од 20. до 23.
фе бру а ра.

Омо љи ца: Ис кљу че ња стру је
пла ни ра на су за пе так, 7. фе -
бру ар, по чев од 11.30, у ви ше
ули ца (оп шир ни је о то ме на
стра ни 8). Основ ци су по кре -
ну ли ак ци ју са ку пља ња пла -
стич них фла ша ка ко би за ра -
ди ли но вац за ђач ке екс кур -
зи је ко је ће би ти ре а ли зо ва не
до кра ја ове школ ске го ди не,
па по зи ва ју све су гра ђа не до -
бре во ље да по ме ну ту пра зну
ам ба ла жу до не су у шко лу.

Стар че во: У то ку је еко ло шка
ак ци ја „Че пом до осме ха”, а
са бир на ку ти ја се на ла зи у
про сто ри ја ма Ме сне за јед ни -
це. Не са ве сни по је ди нац је
пре не ко ли ко да на ис тре сао
сме ће по крај би ци кли стич ке
ста зе, на до мак Ра фи не ри је, а
ко му нал ни рад ни ци су га убр -
зо укло ни ли. Сва ко ко има
не ко са зна ње о то ме, по жељ -
но је да та кве и слич не по ја ве
при ја ви у се ди шту ЈКП-а
„Стар че вац”. Де ле га ци ја
oдреда „На дел” про те клог ви -
кен да је при су ство ва ла ма ни -
фе ста ци ји „Из ви ђа чи пе ва ју”.

Месне актуелности

АК ТИВ НО СТИ ЛИ КОВ НЕ СЕК ЦИ ЈЕ НО ВО СЕ ЉАН СКОГ ДО МА КУЛ ТУ РЕ

Ака дем ски умет ник под у ча ва де цу
Из ло жба ра до ва чла но ва ли -
ков не сек ци је но во се љан ског
До ма кул ту ре отво ре на је у су -
бо ту, 1. фе бру а ра, у ма лој са ли
те уста но ве. Ин те ре сант но је
да је том при ли ком јав ни час
одр жао ака дем ски сли кар Ви -
о рел Фло ра, ко ји је ро ђен 1952.
го ди не у по ме ну том ме сту.

Овај све стра ни умет ник је
на кон за вр ше не гим на зи је у
Зре ња ни ну ди пло ми рао на Фа -
кул те ту ли ков них умет но сти,
а по том је био и сти пен ди ста
фран цу ске вла де на струч ном
уса вр ша ва њу. Већ ду го је

запослен као сце но граф и ди -
зај нер у зре ња нин ском На род -
ном по зо ри шту „То ша Јо ва -
новић”. У ме ђу вре ме ну је ра -
дио сце но гра фи је за мно ге
пред ста ве, од ко јих је пет на -
гра ђе но на ра зним фе сти ва -
ли ма, а при па ло му је и де вет
при зна ња за умет нич ки рад,
као и на гра да Гра да Зре ња ни -
на. Јав но је из вео пет ва јар -
ских радова.

Ча су су при су ство ва ли не са -
мо по ла зни ци сек ци је већ и
њи хо ви ро ди те љи, као и мно -
ги љу би те љи ова квих до га ђаја.

По ред об ја шња ва ња по је ди -
них тех ни ка сли ка ња, пре да -
вач је ак це нат ста вио на ути -
цај ли ков не умет но сти на мен -
тал ни раз вој де те та и раз вој
ма ште.

Фло ра ни је крио фа сци на -
ци ју ра до ви ма ма ли ша на, па
је на се би свој ствен на чин др -
жао па жњу це лој са ли, што је
до при не ло да тро сат но пре да -
ва ње бу квал но про ле ти, а на
ра дост свих при сут них при стао
је да јед ном ме сеч но др жи ова -
кав вид пре да ва ња у но во се -
љан ском До му кул ту ре.

ГЛАВ НИ ДАН У СУ БО ТУ НА ДО ЛО ВАЧ КОМ ТР ГУ

Завршница овогодишње „Винаријаде”
Два де сет дру га до ло вач ка „Ви -
на ри ја да” зва нич но је стар то -
ва ла још по чет ком го ди не, ка -
да је отворенa се ри ја су бот -
њих ба за ра ви на на пи јач ном
тр гу у по ме ну том ме сту, док
је у уто рак, 5. фе бру а ра, у До -
му кул ту ре одр жа но пре да ва -
ње из обла сти ви нар ства и
вино гра дар ства.

Ма ни фе ста ци ја у ор га ни за -
ци ји Удру же ња ви на ра и ви но -
гра да ра „Све ти Три фун” на ста -
вља се у че твр так, 6. фе бру а ра,
од 9 до 15 са ти, про мо ци јом,
де гу ста ци јом и про да јом
домаћeг бож јег нек та ра на пан -
че вач ком Кор зоу. По тра ди ци -
ји, су тра дан од 15 до 20 са ти у
До му кул ту ре уче сни ци ће мо -
ћи да пре да ју узо р ке мла дих
ово го ди шњих ви на (узо рак чи -
не две фла ше по вр сти, а ко ти -
за ци ја је 200 ди на ра), и то у

че ти ри ка те го ри је: бе ло, цр ве -
но, ро зе и де серт но.

Глав ни дан је су бо та, 8. фе -
бру ар, ка да (око 8 са ти) на доло -
вач ком пи јач ном тр гу по чи ње
из ло жба, де гу ста ци ја и прода ја

ви на, као и до ма ћих „шпе ци -
ја” „До лов ки” и дру гих удру -
же ња. Том при ли ком, по ред ет -
но-по став ке до ма ће ра ди но сти,
би ће пред ста вље на и нај но ви -
ја опре ма за пре ра ду гро жђа.

Све ча но отва ра ње до га ђа ја
за ка за но је за 9 са ти, на кон че -
га је на про гра му так ми че ње у
бр зом ис пи ја њу шпри це ра. Сле -
ди бес плат на по де ла сад ни ца
ви но ве ло зе, као под стрек за
раз вој ви но гра дар ства. За под -
не је пла ни ран оби ла зак ви но -
гра да Удру же ња и вин ског по -
дру ма у ку ћи Ђор ђа Ста ји ћа.
При јем узо ра ка тра ја ће и то -
ком овог да на, све до 15 са ти, у
До му кул ту ре; на истом ме сту
два са та ка сни је по че ће ве чер -
њи про грам, уз на ступ фол кло -
ра ша из КУД-а „Ба нат ски вез”,
а тач но у 19 са ти би ће про гла -
ше ни по бед ни ци.

„Ви на ри ја да” ће би ти окон -
ча на, као и увек, 14. фе бру а ра,
на дан Све тог Три фу на, све ча -
ним оре зи ва њем ви но гра да
Удру же ња и ве че ром за чла но -
ве и њи хо ве го сте и при ја те ље.

НО ВО ИЗ ДА ЊЕ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

У зна ку при че 
о за га ђе њу

Хоће ли ускоро бити мање запуштених зграда?

Одржано и предавање за произвођаче

Виорел Флора с
полазницима курса
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Иван Ар сић, му зи чар

КЊИ ГА: Мој из бор је „Че тр -
де сет пе ти упо ред ник” Ду ша -
на Ба ла на. Он је јед на књи -
жев на ве ли чи на, а плус и Ба -
на ћа нин. Про ла зе ћи кроз рад -
њу, он је при зе ман, ка рак те -
ран и свој. Убе дљи во вас уво -
ди у причу и ам би јент и осе -
ћа те као да се и ва ма све то
де ша ва ло. Пи ше о де тињ ству,
зим ском рас пу сту код род би -
не у ве ле гра ду, но вом дру -
штву, по знан стви ма, пр вим
сим па ти ја ма, па и љу ба ви. У
књи зи се на ла зе мо ти ви: Ба -
нат, вој во ђан ска рав ни ца, ата -
ри, шу ме, ре ка, плод на цр ни -
ца и љу ди ко ји жи ве на њој и
од ње.
ФИЛМ ко ји је на ме не оста -
вио ути сак је „Бли ста ви ум”.
У том оства ре њу се пре пли ћу
во ља, на да, ве ра, труд, рад,
за ла га ње и, по врх све га, бор -
ба с не из ле чи вом бо ле шћу
јед ног ма те ма тич ког ге ни ја.
Ње го ве те о ри је ни су би ле при -
хва ће не у на уч ним кру го ви -
ма, ко си ле су се са до тад ко -
ри шће ним и у прак си одо ма -
ће ним по сту ла ти ма. Би ва
исме ван од око ли не, не при -
хва ћен од по ро ди це, мал тре -
ти ран и екс пе ри мен тал но,
при сил но под вр га ван ме ди -
цин ским огле ди ма и про гла -
ша ван  не у ра чун љи вим и чу -
да ком. По вла че ћи се у се бе,
да је ла жну сли ку око ли ни да
се опо ра вио, не на ла зе ћи

други на чин да по бег не од
тор ту ре. Ипак, ње го ве иде је,
уз ис трај ност и огром но за -
ла га ње, на кра ју на и ла зе на
по др шку не ких но вих љу ди.
Про би ја ју ћи се опет тр но ви -
то до сво је ка те дре, но вим на -
ра шта ји ма да је но ву до зу на -
у ке, а на кра ју би ва на гра ђен
и Но бе ло вом на гра дом.
МУ ЗИ КА: Во лим је. Све око
нас је му зи ка. Не ка пра ви ла,
рит мо ви и хар мо ни је нео п -
ход ни су за функ ци о ни са ње
пла не те. Му зи ка се не мо же
ста ви ти у ка луп. Му зич ки укус
до ла зи с го ди на ма, али и „ки -
ло ме тра жом” слу ша ла ца. О
уку си ма не тре ба рас пра вља -
ти, али жа нр ипак са ми би ра -
мо. Он је не ка ко на сло њен на
жи вот. Ода брао сам ро кен рол
као пра вац, опре де лио сам се
за ње га у ра ном де тињ ству и
сад као од ра стао, зрео чо век
схва там да ни сам по гре шио.
Слу шам ствар но сва ко ја ку му -
зи ку, али увек от кри јем не -
што но во и пи там се ка ко то
да до са да не што ни сам имао
при ли ку да чу јем.

Бли ста ви ум

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Културни телекс
Му зи ка

Пе так, 7. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт „Metallica” три бјут бен да „Black”.

Су бо та, 8. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
АСАП жур ка. 

Те мат ски про грам

Пе так, 7. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пре да ва ње Ран ка Гој ко ви ћа „Култ Све тог Са ве у Ру си ји”.

Пе так, 7. фе бру ар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа: пред ста вља ње ро ма на „427” Ја дран ке Ми лен ко вић. 

Че твр так, 13. фе бру ар, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: про мо ци ја ро ма на Дар ка Ту ше вља ко ви ћа „Је гер мај -
стер”.

Пред ста ве

Уто рак, 11. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пре -
ми је ра пред ста ве „Ре тро Бо ки и сај бер Оки у ле ту спа са ва ју
пла не ту”.

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Де ли мо кар те за пред ста ву „Хо мо фа бер”
У дво ра ни Кул тур ног цен тра у
уто рак 18. фе бру а ра, од 19.30,
би ће из ве де на по зо ри шна пред -
ста ва „Хо мо фа бер” Мак са Фри -
ша, у ре жи ји Ане То мо вић. Глу -
ме: Све то зар Цвет ко вић, Јо ва -

на Сто јиљ ко вић, Рад ми ла То -
мо вић, Сте фан Бун да ло, Је ле -
на Пе тро вић и Мла ден Лу кић.

Два нај бр жа чи та о ца ко ји се
ја ве у пе так 7. фе бру а ра, у 11
са ти, на гра ди ће мо са по две

кар те за пред ста ву „Хо мо фа -
бер”, ко је ће мо ћи да пре у зму
на би ле тар ни ци Кул тур ног цен -
тра пре са ме пред ста ве.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)

пред ста ва (раз мак) име и пре -
зи ме и по ша љи те на 1201. Бру -
то це на СМС-а из но си 39,48 ди -
на ра у Вип мре жи, 39,60 ди на -
ра у Те ле нор мре жи и 38,64 ди -
на ра у мтс мре жи.

СЛИКЕ ДУ ША НА МА РИ НА

Ево чо ве ка
Из ло жба сли ка пан че вач ког
умет ни ка Ду ша на Ма ри на под
на зи вом „Ево чо ве ка” отво ре -
на је у по не де љак, 3. фе бру а -
ра, у Га ле ри ји са вре ме не умет -
но сти.

„У сли ка ма из свог ак ту -
ел ног ци клу са Ду шан Ма ри -
но успе ва да по ве же су прот -
но сти сво је исто вре ме но
днев но уза вре ле и ван вре -
мен ски хлад не по е ти ке, као
и фор мал но стил ске су прот -
но сти тра ди ци о нал них и ди -
ги тал них ме ди ја у јед ну
савре ме ну и па жње вред ну
сли кар ску умет нич ку це ли -
ну”, на пи сао је Ми о драг
Нинић. Он је об ја снио да је
до ми нан тан мо тив Ду ша но -
вих сли ка му шки лик уоп -
ште ног иден ти те та ко ји пред -
ста вља ар хе тип ског чо ве ка с
на ших про сто ра и у на шој

но ви јој исто ри ји – од но сно
на ше дру штво, чи је се бит не
ако не и до ми нант не ка рак -
те ри сти ке на овај на чин
пред ста вља ју, ана ли зи ра ју и
кри ти ку ју.

Ду шан Ма ри но (31) ро ђен
је у Пан че ву, где жи ви и ра -
ди. На Фа кул те ту ли ков них
умет но сти у Бе о гра ду за вр -
шио је основ не и ма стер сту -
ди је сли кар ства. Пре ко де -
сет го ди на во ди ал тер на тив -
ни умет нич ки про стор
„Галери ја ка фе” у Пан че ву,
који се ба ви про мо ци јом кул -
ту ре и афир ма ци јом мла дих
умет ни ка. По ред ви зу ел них
умет но сти, ба ви се ди зај ном
и про из вод њом ен те ри јер -
ских де та ља. До бит ник је
прве на гра де на че тр де сет
тре ћем Са ло ну умет но сти
Пан че ва.

У Фран цу ском ин сти ту ту у Ср -
би ји 28. ја ну а ра одр жа на је кон -
фе рен ци ја за ме ди је по во дом
рас пи си ва ња кон кур са за укр -
ште не умет нич ке ре зи ден ци је
из обла сти стри па Ср би ја –
Фран цу ска. О овом про гра му
су го во ри ли ата ше за кул ту ру
Фран цу ског ин сти ту та Ка трин
Фо дри, члан Град ског ве ћа Пан -
че ва за ду жен за кул ту ру и омла -
ди ну Не ма ња Ро тар, стрип-ау -
тор Са ша Ра ке зић и ди рек тор -
ка аген ци је „Ко му ни кАрт” Мо -
ни ка Ху сар То кин.

Ка трин Фо дри је у име Фран -
цу ског ин сти ту та, као ини ци -
ја то ра про јек та, ис та кла да
стрип као де ве та умет ност има
зна чај ну тра ди ци ју, ка ко у
Фран цу ској, та ко и у Ср би ји.

– Због то га је Фран цу ски ин -
сти тут у Ср би ји то ком про те -
клих не ко ли ко го ди на био на -
ро чи то ан га жо ван на уна пре -
ђе њу стри па у обе зе мље. Же -
ли мо да охра бри мо ау то ре у
Ср би ји да раз ви ју но ве фор ме
из ра жа ва ња – до да ла је она.

Не ма ња Ро тар је пот пи си ва -
ње ме ђу др жав ног спо ра зу ма
оце нио као „до га ђај од пр во -
ра зред ног зна ча ја”, на ро чи то
има ју ћи у ви ду да је Фран цу -
ска зе мља у ко јој стрип-умет -
ност за у зи ма зна чај но ме сто на
сце ни са вре ме ног ства ра ла штва.

– Ни је то ни ма ло слу чај но.
То је по твр да де це ниј ског ра да
на ших умет ни ка, пре све га Са -
ше Ра ке зи ћа (Алек сан дра Зо -
гра фа), на уте ме ље њу ја ке стрип-
сце не у на шем гра ду. По то ме
смо са да и ми Пан чев ци пре по -
зна тљи ви у све ту. То је оно што
чи ни је дан град кул тур ним сре -
ди штем и уки да по јам про вин -
ци је – за кљу чио је Ро тар.

Ка трин Фо дри је на по ме ну -
ла да је овај кон курс на ме њен
мла дим ау тор ка ма и ау то ри ма
из Ср би је и Фран цу ске и раз -
во ју но вих та ле на та.

– Ре зи ден ци јал ни про грам
има три глав на ци ља. Он пред -
ста вља по др шку ства ра ла штву
на по љу стри па и гра фич ког
из ра за у ши рем сми слу. У том
сми слу овај про грам обез бе ђу -
је срп ским ау тор ка ма и ау то -
ри ма вре ме и про стор да раз -
ви ја ју свој рад. Та ко ђе, про грам
те жи да про мо ви ше ори ги нал -
не сти ло ве, но ве трен до ве у цр -
та њу и на ра ци ји. Из тог раз ло -
га овај кон курс ће би ти отво -
рен за умет ни це и умет ни ке ко -
ји се из ра жа ва ју раз ли чи тим
ме ди ји ма, би ло да се ра ди о
цр те жу, ди ги тал ном из ра зу или
мул ти ме ди ји. Ко нач но, ре зи -
ден ци ја је и дво смер на, јер јој
је циљ да бу де плат фор ма за
су срет раз ли чи тих кул ту ра, у
ове две зе мље и ши ре.

Са ша Ра ке зић, али јас Алек -
сан дар Зо граф, го во рио је о ва -
жно сти ова квих про гра ма за
ау тор ке и ау то ре.

– За стрип ау тор ке/ау то ре из
Ср би је од нај ве ће је ва жно сти
да до би ју шан су да свој рад уса -
вр ше и да вла сти то ис ку ство
упо ре де са ства ра о ци ма из дру -

гих сре ди на. Про грам ће се ре -
а ли зо ва ти у Фран цу ској, зе мљи
где се стри пу по све ћу је по себ на
па жња, у Ан гу ле му, гра ду у ко -
јем се на ла зи Ме ђу на род ни цен -
тар за стрип и илу стра ци ју. То
је шан са да чи та ва на ша сце на
до би је но ви за мах и да ов да -
шње/ов да шњи стрип ау тор ке/ау -
то ри бу ду до дат но по др жа ни у
сво јим на по ри ма – ре као је он.

Мо ни ка Ху сар То кин, ди рек -
тор ка Аген ци је „Ко му ни кАрт”
из Пан че ва, ко ја је као парт -
нер на про јек ту за ду же на за
ор га ни за ци ју од ла ска ау тор -
ке/ау то ра из Ср би је у Ан гу лем
и до ла ска ау тор ке/ау то ра из
Фран цу ске у Пан че во, ис та кла
је да ће обе ау тор ке / оба ау то -
ра има ти при ли ку да свој рад,
на стао у то ку ре зи ден ци јал них
бо ра ва ка, пре зен ту ју и про мо -
ви шу у Ср би ји.

– У Пан че ву се у ок то бру одр -
жа ва ше сти „Но ва фе сти вал”,

на ко ме ће мо у окви ру по себ -
ног из ло жбе ног сег мен та пред -
ста ви ти оба про јек та – ис та кла
је она.

У окви ру про гра ма укр ште -
них умет нич ких ре зи ден ци ја
из ме ђу Ср би је и Фран цу ске би -
ће по др жа на два стрип ска про -
јек та у ви ду умет нич ке ре зи -
ден ци је стрип ау тор ке/ау то ра
из Ср би је у Ан гу ле му (Фран -
цу ска) то ком ју на и ју ла 2020.
го ди не, као и фран цу ске стрип
ау тор ке/ау то ра ко ји ће бо ра ви -
ти у Пан че ву (Ср би ја) у ок то -
бру 2020. го ди не.

Кон курс је отво рен до 23.
фе бру а ра 2020. у по ноћ, а име -
на до бит ни це/до бит ни ка би ће
об ја вље на 6. апри ла 2020. го -
ди не на сај ту Фран цу ског ин -
сти ту та у Ср би ји. До бит ни -
ца/до бит ник сти пен ди је из Ср -
би је бо ра ви ће у Ку ћи ау то ра у
Ан гу ле му, а де ла ко ја на ста ну
то ком умет нич ке ре зи ден ци је
би ће при ка за на на из ло жби ор -
га ни зо ва ној у окви ру „Но ва фе -
сти ва ла” у Пан че ву у ок то бру
2020. го ди не.

Де таљ не про по зи ци је кон -
кур са и фор му лар за при ја ву
до ступ ни су на ин тер нет стра -
ни: www.institutfrancais.rs/kon-
kurs-za-strip-rezidenciju/.

Да под се ти мо, у окви ру по -
се те пред сед ни ка Ре пу бли ке
Фран цу ске Ема ну е ла Ма кро на
пот пи сан је Спо ра зум о са рад -
њи у обла сти кул ту ре и стри па
из ме ђу фран цу ских и срп ских
ин сти ту ци ја. Про је кат „Укр ште -
не умет нич ке ре зи ден ци је из
обла сти стри па Ср би ја –Фран -
цу ска” ре зул тат је тог спо ра зу -
ма и под ра зу ме ва ус по ста вља -
ње пр ве стрип-ре зи ден ци је из -
ме ђу две зе мље у 2020. го ди ни.

У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Ра до ви на па пи ру

У До му омла ди не је 28. ја ну а ра
отво ре на из ло жба ра до ва по ла -
зни ка Шко ле цр та ња, ко ја не -
пре кид но ра ди од 1982. го ди не.

– Мла ди ко ји до ла зе да се
спре ма ју за упис у умет нич ке
шко ле ура ди ли су фан та стич -
но сво је ра до ве, али и сви они
што до ла зе хо би стич ки, из чи -
сте љу ба ви и ен ту зи ја зма, а ко -
ји су ба за ове шко ле, на пра ви -
ли су та ко ђе сјај не цр те же. По -
ди гли су ни во це ле из ло жбе и
ис пра ти ли де цу ко ја се спре -
ма ју за при јем не ис пи те – ре -
као је Зо ран Де ра нић, сли кар
и мен тор у Шко ли цр та ња.

Сво је ра до ве су из ло жи ли: Ан -
то не ла Мик, Алек са Пав ко вић,
Ана Ко вач, Ања Цвет ко вић, Би -
ља на Шар че вић, Бо ја на Стан -
ко вић, Бо ја на Ча ка лић, Вла дан

Да бић, Вла ди мир Дра жић, Де -
јан Сир бу, Дра га на Да ша Јо ва -
но вић, Дра га на Ман чић, Жа на
Ју рић, Иван Вуч ко вић, Је ле на
Сто ја но вић, Јо ва на Јо ве тић, Ка -
ја Угре но вић, Ка та ри на Гу ја ни -
чић, Ка та ри на Ра кић, Ка ти ца
Рај харт, Лу ка Ђор ђе вић, Љу бо -
мир Јо ва но вић, Ми лан Пет ко -
вић, Ми лан То дор че вић, Ми ха -
е ла Ву чи нић, Не ве на Ага то но -
вић, Не ве на Сто ји нов, Ни ко ла
Пав ко вић, Ни ко ли на Јо ва но вић,
Пре драг Де чов, Ру жи ца Ни ко -
лић, Са ра Ве лич ков ски, Сне жа -
на Ми лан ко вић На у мо вић, Сте -
фан Те пић, Ти ја на Бе у тра, Урош
Пре дић и Ра до ван Ба бић.

Шко ла цр та ња је бес плат на,
а ча со ви се одр жа ва ју утор ком,
сре дом и че тврт ком од 17 до
20 са ти у До му омла ди не.

ДВА НА Е СТА ГО ДИ ШЊА ИЗ ЛО ЖБА

Пред ста вља ње у Ко ви ну
У Га ле ри ји Кул тур ног цен тра
Ко вин у уто рак, 11. фе бру а ра,
би ће отво ре на два на е ста го ди -
шња из ло жба Удру же ња ли ков -
них умет ни ка „Све ти о ник”, која
ове го ди не но си на зив „Бе ло”.

Умет ни ци се ове го ди не
пред ста вља ју кла сич ним шта -
фе лај ним сли ка ма, цр те жи ма,
гра фи ка ма, али и скулп ту ра -
ма и фи гу ри на ма на те му „Бе -
ло”. Чла но ви Удру же ња су при -
зна ти ства ра о ци зре ле ге не ра -
ци је, али и мла ђи умет ни ци
ко ји сво је пр ве из ла гач ке ко -
ра ке за по чи њу баш кроз ак -
тив но сти Удру же ња. Ово го ди -
шњи про је кат „Отво ре ни атеље

– ’Бе ло’” су фи нан си рао је Град
Пан че во.

Ра до ве ће из ло жи ти Ми ми -
ца Ми ља на Алек сић, Ми лан
Бу ла то вић, Би ља на До лић, Сла -
ђа на Ди нић Ђор ђе вић, Ни ко ла
Дра гаш, Дра ган Ђор ђе вић, Ива -
на Мар кез Фи ли по вић, Же ни
Ке лец, Је ле на Ла лић, Ми лан
Ма нић, Са ња Мом чи ло вић,
Вла ди мир Ми ло ва но вић, Је ле -
на Бад ње вац Ри стић, Емил Сфе -
ра, Алек сан дар Ста но јев, Та -
ма ра Сто и лов, Мир ја на Ши му -
но вач ки Шу ње ва рић, Ива на
Што пуљ, На да Оњин Жу жић и
Де јан Рат ко вић. Гост из ло жбе
је То ми слав Сто шић.

МЕ ЂУ ДР ЖАВ НИ СПО РА ЗУМ СР БИ ЈЕ И ФРАН ЦУ СКЕ

КОН КУРС ЗА УКР ШТЕ НЕ УМЕТ НИЧ КЕ 
РЕ ЗИ ДЕН ЦИ ЈЕ ИЗ ОБЛА СТИ СТРИ ПА
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Ње но је
ср це жу де -
ло за му -
ш к а р  ц е м
ког ни ка да
ни је упо -
зна ла... ње -
ним му -
жем. По -
што јој је
брак уго во -
рен још
док је би ла
де те, ле ди
Иси до ра го ди на ма од би ја по хот -
ни ке са свих европ ских дво ро ва и
стр пљи во че ка да упо зна свог су -
пру га. Ре ше на је да га при хва ти
без об зи ра на ње гов из глед. Ка да
ко нач но на ма ми Си ми о на Џер ми -
на на зад у Лон дон, ње го ва за го -
нет на при влач ност уми ри ће ње не
нај ду бље стра хо ве – док не во ља не
за ку ца на вра та.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта је за вас нај зна чај ни ји улов.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Ше сти ца на ис пи ту.” 064/2119...
„Мо мак ко ји је кад ста не на нов -

ча ник ма ло ви ши од ме не. Из ма -
као ми је та кав, на жа лост.”
063/2631...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко вам је те -
шко да са чу ва те тај ну:

„От кад па тим од де мен ци је, ни -
ма ло.” 064/3327...

„Ко ју тај ну? На при мер, ону да
муж ком ши ни це Ма ре има шва -
лер ку? Па не бих ја ту тај ну ода ла
ни кад ни ком, та ко ми ви шка ки -
ло гра ма!” 064/4414... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 12. фе бру а ра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Шта је за вас нај зна чај -
ни ји улов?”, 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 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

У при град -
ском на се љу
у јед ној ку ћи
по сто је че ти -
ри со бе: ње -
на со ба, со ба
ње ног бра та,
со ба ње них
ро ди те ља… и
со ба с ле ше -
ви ма. Њен
отац је ве ли -
ки ло вац.
Моћ ни пре -
да тор. А мај ка упла ше на аме ба,
ко ја увек ис пу ња ва ње го ве прох те -
ве. На кон стра шне не сре ће мла да
на ра тор ка са мо же ли да вра ти вре -
ме и ис трг не свог во ље ног бра та из
кан џи зла ко је бу ја у ње му.

„Стварни живот”
Аделин

Диједоне

„Ка да се 
вој во да вра ти” 
Ело и зе Џејмс

Два чи та о ца ко ји до 12. фе бру а ра,
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 че ка те да се јед ног
да на вра ти?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

На те ри то ри ји на шег гра да по сто ји
ве ли ки број сјај них ви на ра ко ји се
мо гу по хва ли ти зна чај ним при зна њи -
ма за ква ли тет ви на, као и оним нај -
вред ни јим на гра да ма, а то су по хва ле
и пре по ру ке оних ко ји су их про ба ли
и ужи ва ју у њи ма.

Лек за ду шу и те ло

Вој лов ча нин Ла још Шмит (60) ма -
шин ски је ин же њер по стру ци, али се
ско ро два де сет го ди на ба ви про из вод -
њом ви на. У том по слу му по ма же су -
пру га Ру жи ца.

– Же ле ли смо да са чу ва мо ку пи не
и ма ли не у дру гом агре гат ном ста њу,
јер је то во ће ве о ма квар љи во и ако
не ре а гу јеш на вре ме, је ди но што мо -
жеш да ура диш је сте да га ба циш. Ми
пра ви мо и со ко ве и ви но – при ча нам
Ла још.

Пр ви ре цепт је има ла Ру жи ца, али
су по чет не са ве те о про из вод њи и но -
ви ре цепт до би ли од Ла јо ше вог бра та
ко ји жи ви у Ма ђар ској. Он се с вре -
ме ном ме њао, ка ко су до ла зи ли до
но вих са зна ња у са мом про це су ра да.
Од ла зе ре дов но на се ми на ре и еду ка -
ци је и уче од дру гих ко ле га ви на ра.

– Код нас је спе ци фич но то што
нам бер ба тра је два ме се ца, ни је као
код гро жђа. Ми сва ки дру ги-тре ћи
дан бе ре мо плод. Он мо ра да бу де
пре зрео, та ко да ше ћер бу де ви сок, а
ли мун ска ки се ли на ни ска. Не сме да
се бе ре пре ра но, а ни пре ка сно. Исто
та ко, ми не мо же мо да на пра ви мо
мно го ви на, до хиљаду фла ша го ди -
шње – об ја шња ва Ла још.

Њи хо во ви но је по зна то у на шем
гра ду и ши ре, а тај на њи хо вог успе ха
је у то ме што су би ли пр ви ко ји су по -
че ли да пра ве ку пи но во ви но у овој
око ли ни. Ла још ка же да не ко ри сте
ни шта од ено ло шких сред ста ва осим
ви но бра на, а чак и ква сац са ми пра ве.

– Не ис пла ти се ра ди ти не по ште -
но, јер се тај бу ме ранг бр зо вра ти.
Љу ди зна ју шта је до бро и то це не –
ка же он.

Обо је по твр ђу ју да во ле да од ла зе
на так ми че ња и, иа ко су до са да до -
би ја ли зна чај на при зна ња, нај ви ше
ужи ва ју у дру же њу са сво јим при ја те -
љи ма и ко ле га ма ви на ри ма. Чла но ви
су Удру же ња ви на ра и ви но гра да ра
„Све ти Три фун” из До ло ва.

– Ку пи но во ви но има ви ше гво жђа
од ма ли но вог и до бро је пи ти га у
кон ти ну и те ту две-три не де ље, јед ну
ча шу на пра зан сто мак. Има мо по -
врат не ин фор ма ци је да до ста по пра -
вља крв ну сли ку. Од не дав но пра ви мо
и ви но од ви но гра дар ских бре скви –
ка же Ла још.

Он ис ти че да во ли ка да успе да на -
пра ви оно што је же лео и ка да је за -
до во љан, без об зи ра на то да ли за то
осво ји на гра ду или не. Јер, ка ко ка -
же, нај ве ћа на гра да су по хва ле и пре -
по ру ке де гу ста то ра.

Спорт ска ду ша

Ђор ђе Дра ган
(78), ма шин ски
ин же њер у пен -
зи ји, до сво је
пет на е сте го ди -
не жи вео је у
Са ку ла ма, где је
по ред де де за -
во лео ви но гра -
дар ство. Од
1993. го ди не
има свој ви но -
град и воћ њак,
где про из во ди
ви но и ра ки ју.

– Не во лим
да се так ми чим,
али уче ство вао

сам и осва јао не ке ме да ље. То је за
ме не ви ше оце на струч ња ка ка ко сам
ра дио те го ди не. Пра вим ви но ро зе,
му скат хам бург, цр ве ни ка бер не со -
ви њон, ку па жу, бер мет. И ра ки је од
ду ње, кај си је, кру шке и ви но гра дар -
ских бре скви. Сад се спре мам да про -
бам да пра вим ме до ви ну и ра ки ју ме -
до ва чу – ре као је Ђор ђе.

Об ја снио нам је да тех но ло ги ја на -
пре ду је, али да
се он тру ди да
за др жи не ке
прин ци пе ко ји
не до но се ве ли -
ке ре зул та те, а
то је да што ма -
ње упо тре бља ва
хе ми ју у тре ти -
ра њу во ћа.

– Та мо где
се мо ра, упо тре -
бља вам, а та мо
где не мо ра, ко -
ри стим при род -
ну за шти ту.
Баш као што се
ра ди ло пре пе -

де сет го ди на – ка же он.
Нај ста ри је ви но ко је чу ва је из 1995.

го ди не, а јед ну бер бу из 2000. го ди не
чу вао је за по себ ну при ли ку – же нид -
бу мла ђег си на. У бу ре од пе де сет ли -
та ра је ста вио да од ле жи цр ве но ви но
хам бург му скат, ко је је на кон пет го -
ди на за ту по себ ну при ли ку отво ре но,
а од све га је оста ло са мо пет ли та ра.
Ка же, то ли ко је до бро би ло.

– Нај леп ше ми је што сам цео дан у
при ро ди, ра дим оно што во лим, пра -
вим се би за до вољ ство, а ре зул тат је
још и не ки про из вод. Ако се то до -
пад не и ва шим при ја те љи ма, он да сте
пре за до вољ ни – об ја шња ва Ђор ђе.

У овом по слу је иза зов но то што
зах те ва пу ну по све ће ност и вре ме, али
он се за ово при пре мао де сет го ди на
пре не го што је оти шао у пен зи ју. Го -
ди шње про из ве де око хи ља ду ли та ра
ви на и око три ста ли та ра ра ки је ра -
зних вр ста. Ђор ђе је, ина че, осно вао
му шки Од бој ка шки клуб „Ди на мо”.
Био је тре нер, играч и су ди ја. И дан-
да нас је ак ти ван, ски ја и так ми чи се
у бр зом хо да њу.

Ви но гра дар ство у кр ви

Не над Фи ли пов ски (44) из Ја бу ке по
за ни ма њу је ва тро га сац, али од пре
два де се так го ди на и ви нар и ви но -
гра дар. Пред сед ник је Удру же ња ви -
на ра, ви но гра да ра и во ћа ра „Грозд”.
Пр ве за са де ло зе је на пра вио ње гов
де да, ко ји је као ко ло ни ста до шао из
Веле са 1946. го ди не. Љу бав пре ма ви -
но гра дар ству се на сле ђи ва ла с ко ле -
на на ко ле но.

– Од ка да знам за се бе, има ли смо
ви но град. Као ма ли сам вре ме про во -
дио та мо, али ни сам раз ми шљао да
ћу се за и ста ба ви ти ти ме јед ног да на.
Пре су дан је био тре ну так ка да сам

2013. го ди не на „До ло вач кој ви на ри -
ја ди” осво јио тре ће ме сто у ка те го ри -
ји цр ве них ви на. Он да ми је то ушло
у крв. Са да ми је на пр вом ме сту по -
ро ди ца, а од мах иза то га су ви но гра -
ди и ви но  – при ча нам Не над.

Он је са мо стал но учио ка ко се ра ди
оре зи ва ње, за шти та, а 2015. го ди не
су за по че ли сад њу, ко ја је за вр ше на
прет про шле го ди не. Има ју за са де бе -
ле та мја ни ке, мер лоа, ка бер неа и шар -
до неа.

– Ви но се пра ви у ви но гра ду, а бри -
га о ло зи по чи ње већ око Све тог
Трифуна. Од до брог гро жђа мо же да
се на пра ви ло ше ви но, али од ло шег
гро жђа не мо же до бро ви но – ре као 
је он.

Ис пу ња ва га бо ра вак у ви но гра ду и
кад год не ма не ки по сао, од ла зи ре -
дов но та мо у шет њу.

– Ни кад не ћу да за бо ра вим је дан
тре ну так у ви но гра ду. Би ло је ски ну -
то жи то с по ља, пао је су мрак и за -
вла да ла ти ши -
на. Уре зао ми се
у гла ву тај ми -
рис и мир –
при ча.

Ме ђу тим, и
овај по сао је пун
иза зо ва. По треб -
но је че ка ти од
про ле ћа до је се -
ни, а си ро ви на
мо ра би ти до бра
да би се про из -
ве ло ква ли тет но
гро жђе.

– Ни ка да не
знаш кад ће
град. Мо же це -
ле го ди не да бу де све ка ко тре ба, а за
бер бу да па да ки ша, па се ство ри тру -
леж. У ме ђу вре ме ну се гро жђе мо ра
за шти ти ти од бо ле сти. Мо ра стал но
да се ра ди – об ја шња ва Не над.

На гра ни ци са уметно шћу

Ми лан Ла лић (37) из Пан че ва ди пло -
ми ра ни је еко но ми ста, а ви нар ством
се ба ви пу них де сет го ди на. Пр ву бер -
бу је имао 2012. го ди не.

– Иде ја је по те кла од јед ног док то -
ра ви но гра дар ства ко ји ми је ре као
да су у на шем се лу, Фер ди ну, по са ђе -
ни нај ве ћи ма тич ни за са ди ви но ве
ло зе у овом де лу Ср би је и да је та зе -
мља са вр ше на за то. У том тре нут ку
сам раз ми шљао да одем из зе мље, а
он да смо за са ди ли ло зу. Ис по ста ви ло
се да то ни је би ла ни ма ло ло ша иде -
ја. Ви на су до бра, јер је зе мљи ште
ква ли тет но и кли ма од го ва ра ју ћа. Све
се по кло пи ло – ре као је Ми лан.

С об зи ром на то да ни је имао пре -
ђа шње ис ку ство, учио је од ко ле га,
про фе со ра с фа кул те та и на се ми на -
ри ма. Члан је Удру же ња ви на ра и ви -
но гра да ра „Ор фе лин”.

– Пред у слов је да не што во ли те.
Ме ни се сви ђа та ком плек сност посла,

што хи ља де фак то ра ути чу на крај њи
ре зул тат. За тим мо гу да се кре и ра ју
ра зни сти ло ви истих сор ти. Ми има -
мо мер ло, тра ми нац, ита ли јан ски ри -
злинг, со ви њон блан, а ро зе пра ви мо
од ку па жа, мер лоа, ка бер не фра на и
пи но но а ра – при ча он.

Ипак, ис ти че, нај леп ши је го тов
про из вод, по го то во ка да се све сло жи
по сле две-три го ди не.

– То је јед но успе шно де ло. Бу квал -
но се гра ни чи са умет но шћу – ка же.

Тре нут но се ње го ви ви но гра ди про -
сти ру на се дам хек та ра, а го ди шње
про из ве ду од пет на ест до два де сет хи -
ља да ли та ра ви на.

Ви тез ба нат ског ре да 
„Све ти Те о дор”

Ср би слав Ћој ба шић се ба ви про из -
вод њом ви на три де сет го ди на, али
по след њих пет на ест ве о ма ак тив но.
У по чет ку је гро жђе ку по вао, а са да
има ви но град и по друм где чу ва 
вино.

– Све то трој ство у ви нар ству је би -
ти ви но гра дар, ви нар и по дру мар. Не
знам да ли је те же одр жа ти гро жђе,
на пра ви ти ви но или са чу ва ти га. Мо -
жда је ово по след ње нај ве ћи иза зов.
Тем пе ра ту ра мо ра би ти ста бил на: од
де сет до два на ест сте пе ни за ста ри ја
ви на и од два на ест до пет на ест за но -
ви ја – об ја шња ва он.

Ка же да му је у овом по слу све ле по.
– Не ма леп шег ми ри са не го ка да

цве та ло за, па он да ка да је бер ба, а
гро жђе не го ва но, здра во. Нај бит ни је
је ње га са чу ва ти. По че так је до бра ре -
зид ба – ка же Ср би слав.

Ка да је на пра вио пр во ви но, ми -
слио је да не ма бо љег, али та да ни је
био у пр ва три ме ста. Он да је про бао

по бед нич ка и схва тио да мо ра да се
уса вр ша ва и по бољ ша ва сво је ви но
ка ко би до сти гао од ре ђе ни ни во. Са -
да је по но сни вла сник пет ве ли ких
злат них ме да ља, а нај дра жа му је она
ко ју је осво јио про шле го ди не у Те -
ме ри ну, где је од две ста че тр де сет пет
узо ра ка бе лог ви на ње го во би ло нај -
бо ље.

– Пра ви мо ро зе, бе ло и цр ве но ви -
но од вр ста ка бер не со ви њон, со ви -

њон блан, фран -
ков ка, мер ло,
му скат... Нај ста -
ри је ви но ко је
имам ста ро је
осам на ест го ди -
на, али по треб -
но је зна ти да
ни је сва ка го ди -
на за од ле жа ва -
ње. На сва ких
се дам-осам го -
ди на се де си јед -
на го ди на да је
бер ба би ла до -
бра. Не ко ви но
до би ја на ква -
ли те ту с вре ме -

ном, али не сва – об ја снио нам је он.
За оне ко ји ни су ис ку сни де гу ста -

то ри, Ср ба је об ја снио да се бе ло ви -
но хла ди на тем пе ра ту ри од де сет до
два на ест сте пе ни, ро зе на два-три сте -
пе на ви шој, а цр ве но тре ба да има
тем пе ра ту ру од ше сна ест до осам на -
ест сте пе ни. Бе ла ви на и ро зе се слу -
же уз ла га ну хра ну, а цр ве на уз ја че
обро ке. По жељ на ме ра је 0,3 dl по
чове ку.

– Мо ја ви на има ју ми рис и ду шу.
То се по сти же тем пе ра ту ром вре ња.
Што је она ни жа, до би ја се леп ши
ми рис. Не ка мо ја ви на има ју ми рис
ана на са, ба на не, а ро зе хам бург, на
при мер, ми ри ше на ру же – ре као нам
је Ср би слав.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ПРА ВЕ ВИ НО

У ВИ НУ ЈЕ ИСТИ НА

Србислав Ћојбашић

Лајош и Ружица Шмит

Ненад Филиповски

Ђорђе Драган

Милан Лалић
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Као ро ђе ни Пан че вац и ви ше -
де це ниј ски ста нов ник Бе о гра -
да Ду шан Лу двиг је упо знао
ду шу оба ју гра до ва. У љу ди ма
и до га ђа ји ма ду же од по ла ве -
ка про на ла зи ин спи ра ци ју за
сво је цр те же и ка ри ка ту ре, за
ко је је мно го пу та на гра ђи ван
на свет ским и до ма ћим са ло -
ни ма и фе сти ва ли ма. По чео је
да се ба ви ка ри ка ту ром 1960.
го ди не у „Је жу”. Об ја вљу је ра -
до ве у мно гим ли сто ви ма и ча -
со пи си ма, а ње го ва ка ри ка ту -
ра се по ја ви ла још 1982. го ди -
не и у нај чу ве ни јим но ви на ма
на све ту – у „Њу јорк тај мсу”!
Свр ста ва ју га у нај бо ље илу -
стра то ре из Ср би је у исто ри ји.
Али не да мо Ду ле та, он је пре
све га наш: с „Пан чев цем” са -
ра ђу је по ла ве ка.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је из гле -
да ло од ра ста ње у на шем гра -
ду пе де се тих го ди на про шлог
ве ка?

ДУ ШАН ЛУ ДВИГ: Док смо
жи ве ли пре ко пу та Вод не за -
јед ни це, све је те кло ле по: ишао
сам у шко лу и учио... Био сам
за љу бљен и у мо де лар ство; та -
да сам осе тио ми рис аце то на,
ко ји још увек имам у но су. Ме -
ђу тим, кад смо се од се ли ли у
Но ви свет на Те сли, све се окре -
ну ло – ухва ти ло ме је „до бро
дру штво” и кре ну ли смо у ра -
зно ра зне лу до ри је. Дру жио сам
се с нај про бле ма тич ни јим ти -
по ви ма. Та да сам пр ви пут ма -
знуо оцу мо то цикл и во зио га
по гра ду, ју ри ла ме ми ли ци ја.
Бе жа ли смо и од ку ће, али ни -
кад ни смо сти гли да ље од Зе -
му на. Про бле ми са мном су то -
ли ко на ра сли да је мо ја тет ка
из Бе о гра да 1960. го ди не до -
шла и ре кла да мо рам да идем
с њом и да ста вим тач ку на све
што је би ло до тад.

l И је сте ли се та да, као
седам на е сто го ди шњак, про -
мени ли?

– Је сам. По чео сам да се дру -
жим с фи ним мом ци ма, а нај -
бо љи друг ми је био Де јан
Патако вић, ка сни је чу ве ни ху -
мо ри ста. Фан та стич но сам се
сла гао и ле по сам жи -
вео с њи ма у ср цу Бе о -
гра да, у Ули ци про те
Ма те је. Ше зде се тих го -
ди на про шлог ве ка, па
и до 1975, би ло је нај -
леп ше вре ме за жи вот у
овој зе мљи. Тет ки на ку -
ћа у ко јој сам жи вео
има ла је дво ри ште и ве -
ли ки орах. За ми сли те
то у цен тру глав ног гра -
да: се диш на по љу, пи -
јеш ка фу, до ла зе ти ком -
ши је и прија те љи...

l С Па та ко ви ћем сте
и за по че ли оно чи ме се
ба ви те це лог жи во та...

– Та ко је. Али од у век
сам во лео цр те же. Док
сам још жи вео у Пан че -
ву, као де се то го ди шњак
сам тог да на ка да „По -
ли ти кин за бав ник” из -
ла зи тр чао да стиг нем
до би ле тар ни це до по ла
осам ују тро, јер су у град
сти за ла са мо два при -
мер ка. „Љу ба Тру ба” и
„Пе ра Пе шак” су култ -
ни стри по ви ко ји су се
гу та ли у оно вре ме. И
са ти рич ни лист „Јеж” је
имао огро ман ти раж. Де -
јан Па та ко вић, ко ји је
био го ди ну да на ста ри ји
од ме не, и ја осми сли ли
смо иде ју шта би смо мо -
гли да им по ну ди мо; она
је у „Је жу” про шла, па
сам од мах та мо об ја вио
пр ву ка ри ка ту ру и убр -
зо још пет. Та ко сам по -
чео, а ка да црв ка ри ка ту ри сте
ухва ти чо ве ка, он да је не ва жно
све оста ло.

l Ко ли ко сте ду го би ли у
„Јежу”?

– У пр вој ту ри вр ло крат ко.
Ука пи рао сам од мах да та мо

не мам шта да тра жим; пре ви -
ше цен зу ре, мо рао сам да цр -
там ка ри ка ту ре-скри ва ли це,
ни шта кон крет но, јер су лист
та да чвр сто др жа ли ко му ни -
сти: Броз лич но је до ла зио на
го ди шњи це и про сла ве... Он да
сам по чео да ра дим за омла -
дин ску штам пу: ка ри ка ту ре сам
об ја вљи вао у бе о град ском „Сту -
ден ту”, но во сад ским „Сту дент -
ским но ви на ма”, за гре бач ком
„По ле ту”... У ре дак ци ји бе о -
град ске „Мла до сти” имао сам
пот пу но од ре ше не ру ке, ре жим

се уред ни ци ма ни је мно го ме -
шао у по сао, мо гао сам сло -
бод но да цр там.

l За ра ђи ва ли сте до бро и пре
сту ди ја. Обич но за то мно ги не
сту ди ра ју; ка ко сте ви сти гли
на фа кул тет?

– За вр шио сам 11. бе о град -
ску гим на зи ју и од мах се за -
по слио у „Мла до сти”, где сам
остао шест го ди на. Ле пе па ре,
ме ни лак и леп по сао, уз то

сам још и млад. Тих го ди на, у
дру гој по ло ви ни ше зде се тих,
сва ки дан сам ишао до „Ко -
лар ца”, без ње га ни сам мо гао
да жи вим; дру жио сам се са
сли ка ри ма, глум ци ма... Био
сам у том пе ри о ду не сре ђен.

Е, да бих из бе гао вој ску, а имао
сам већ два де сет пет го ди на,
ре шио сам да сту ди рам. Про -
шао сам при јем ни на Ака де -
ми ји при ме ње них умет но сти,
али сам оти шао на ли ков ни
од сек на Пе да го шкој ака де ми -
ји – те сту ди је су кра ће тра ја -
ле и за две го ди не сам их за вр -
шио. А он да, па, мо рао сам у
вој ску.

l По чет ком се дам де се тих сте
се за по сли ли у шко ли. Ка кав
је био та да про све тар ски жи -
вот?

– Да иро ни ја бу де на ви сини:
оже нио сам се, па сви скочили
на ме не да мо рам да ра дим
„не што озбиљ но и кон крет но”.
То је би ла мо ја нај ве ћа гре шка,
пре да вао сам ли ков но у шко ли
на Ка ра бур ми. Та мо сам остао
пре ко де сет го ди на. Ко ле ге из
мог све та су се чу ди ле: об ја -
вљу јеш ви ше не го ми, про фе -
си о на лац си, а про фе сор. Школ -
ске оба ве зе сам ја ко те шко под -

но сио, око ви...
Кад сам до био
пр ву на гра ду за
по ли тич ку ка -
ри ка ту ру на нај -
ве ћем свет ском
са ло ну тог ти па
у Мон тре а лу
1982, мо гао сам
да ра дим шта
хо ћу. Од мах су
до ме не до шли
не ки ру ко во ди -
о ци из оп шти -
не Па ли лу ла,
би ло је сце на
као у фил му
„Мај сто ри, мај -
сто ри”. Е, он да
сам мо гао и да
хва там кри ви -
не. И да озбиљ -
но радим.

l Где сте об -
ја вљи ва ли ра до -
ве? Је сте ли
били океј пла -
ћени?

– Где сам
хтео. У Ма ке до -
ни ји, Бо сни,
Сло ве ни ји, Хр -
ват ској, При -
шти ни... Слао
сам их по штом,
а он да би по -
штар до ла зио на
ку ћу с хо но ра -
ром; мој отац,
ко ји је био тр -
го вац, ни је ве -
ро вао да ми овај

кроз про зор да је
не ма ле па ре. Ре ци мо, у љу бљан -
ском „Де лу” це ни ли су пет хи -
ља да ди на ра јед ну ка ри ка ту ру,
што би да нас би ло као сто и ку -
сур евра. А до ла зи ло је са свих
стра на... У Бе о гра ду сам по вре -
ме но ра дио за „Јеж”, а ре дов но

за „Ве чер ње новости” и „Бор бу”
– чи ка Љу ба са шал те ра на Тр -
гу Марк са и Ен гел са кроз про -
зор је ис пла ћи вао хо но ра ре. Фи -
на ве че ра с пи ћем је у то вре ме
у „Гр ге чу” ко шта ла сто ди на ра,
а ко ле га ма и ме ни је чи ка Љу -
ба ис пла ћи вао пет на ест-ше сна -
ест хи ља да на ме сеч ном ни воу.
Жи ве ли смо ко бу бре зи у ло ју.
Тај „ла ки но вац” уме чо ве ка да
по ква ри, али ми то јед ни дру -
ги ма ни смо до зво ља ва ли, др -
жа ли смо се за јед но.

l До бит ник сте пре ко осам -
де сет на гра да на нај ве ћим свет -
ским и до ма ћим фе сти ва ли ма.
Обла сти су би ле нај ра зли чи ти -
је, од са ти рич ног цр те жа у Ско -
пљу, пре ко ан ти рат не ка ри ка -
ту ре у Кра гу јев цу, до чи сто по -
ли тич ке у Мон тре а лу. Ко ји фе -
сти ва ли су вам оста ли у нај ја -
чем се ћа њу?

– Из тог вре ме на, од 1982.
до 1995. го ди не, по ред по ме -
ну тих, се ћам се од лич но и ле -
по оних у Ју жној Ко ре ји, Ја па -
ну, Бел ги ји, Пољ ској... Ве о ма
су ми дра га и при зна ња с ју го -
сло вен ског кон кур са ка ри ка ту -
ре – осво јио сам шест на гра да
„Пјер”.

l Ко ле ге из „По ли ти ке” су
2005. го ди не по во дом ва шег
осва ја ња „Злат ног Пје ра” об ја -
ви ле текст у ко ме су, го во ре ћи
о ка ри ка ту ри сти ма, за вас ре -
кле да сте „уз Ко рак са нај ви ше
до при не ли ру ше њу Ми ло ше -
ви ће вог ре жи ма”. Ко ли ко сте
сло бо де у цр тач ком из ра зу, а у
по ли тич ком кон тек сту, осва ја -
ли то ком бур них де це ни ја за
на ма?

– Ни смо Ко ракс и ја је ди ни,
ту су и Пе три чић, Вла хо вић и
мно ги дру ги. По но ви ћу оно
што сам и та да ка зао: ка ри ка -
ту ра тре ба да бу де уни вер зал -
на, не днев но по ли тич ка, иа ко
је сте ва жна за тај ми ље. Док
сам илу стро вао за НИН, ни -
сам мо рао да се др жим тек -
ста, већ сам мо гао да ство рим
не што што у ши рем сми слу
алу ди ра на ствар ност – гор ко -
ху мор ни, иро нич ни мрак од
цр те жа. За „Пан че вац” сам не -
што слич но то ме цр тао у нај -
го ре до ба, по чет ком де ве де се -
тих, све то је пу шта но у штам -
пу. У Ми ло ше ви ће во вре ме
без у мља мо гли сте и у не ким
дру гим ре дак ци ја ма да ра ди -
те шта хо ће те, да цр та те про -
тив ре жи ма... На то ни ко из
еки пе на вла сти ни је обра ћао
мно го па жње. Жи ве ли су у
свом све ту са мо љу бља. То иг -
но ри са ње ка ри ка ту ре ода ва ло
је ути сак да ов де по сто ји не -
ка ква сло бо да. Све је то те а -
тар ап сур да.

l С ви ше од сто груп них и
пет на е стак са мо стал них из ло -
жби, спа да те у до ма ће ка ри ка -
ту ри сте ко ји су нај ви ше из ла -
га ли. Ко је сте књи ге об ја ви ли?

– У вре ме рас па да СФРЈ тре -
ба ло је да ми иза ђе пр ва књи га
„Ко рак на пред” у из да њу ве ли -
ког из да ва ча, али је све то про -
па ло, као и та ве ли ка др жа ва.
Мо но гра фи ју „Цр на тач ка” об -
ја вио сам 1998, у Хо лан ди ји
сам до био на гра ду за њу. Књи -
га „Твр да ли ни ја” иза шла је
2001. Иза се бе имам и при лич -
но књи га у ко ји ма се по ја вљу -
јем као илу стра тор.

l Пре жи ве ли сте два ин фарк -
та, ле ка ри су вас вра ћа ли из
мр твих. Ср це ша ље сиг на ле да
успо ри те, али ма шта вам не
по пу шта, и да ље сјај но цр та те.

– Ако ви та ко ка же те, хва ла
вам. Од у век сам био ме зи мац
сре ће, а ни ка да ни сам пре ви -
ше ра дио. И кад све су пер иде,
а и кад ми је здрав стве но ста -
ње ве о ма ло ше, уз ме не је, што
ми је нај ва жни је, мо ја по ро ди -
ца: же на Гор да на и си но ви Ја -
коб и Или ја. Сад имам и тро је
уну ча ди. Ве ру јем да и они мо -
гу да ка жу да сам ја уз њих, а
то ме чи ни спо кој ним.

С. Трај ко вић

Ни дан-да нас се не зна та -
чан раз лог због ко јег је 17.
ок то бра 2008. пре ста ла да ра -
ди пан че вач ка пи ва ра и за -
што је 120 рад ни ка те фа бри -
ке пре ко но ћи оста ло на ули -
ци! У шту ром са оп ште њу ко -
је је та да до ста вље но ме ди -
ји ма пи са ло је, из ме ђу оста -
лог, да је „Ми ни стар ство по -
љо при вре де утвр ди ло да „пан -
че вач ка пи ва ра не ис пу ња ва
тех нич ке и еко ло шке стан -
дар де”. Шта је та ко сро че на
фор му ла ци ја зна чи ла, мо же
са мо да се прет по ста вља.

Пан че вач ка пи ва ра је осно -
ва на да ле ке 1722. го ди не и
би ла је нај ста ри ја у Ср би ји и
на Бал ка ну. Њен нај по зна -
ти ји про из вод би ло је „вај -
ферт” пи во, а пре се дам на -
ест го ди на (2003) она је при -
ва ти зо ва на и про да та тур -
ском пи вар ском ги ган ту
„Ефес Пил се ну”.

Ра ди ла је под име ном 
„Ефе с–Вај ферт” све док ни је
дру ги пут про да та ком па ни ји
„Хај не кен”. Тај бел гиј ски про -
из во ђач је из са мо ње му зна -
них раз ло га у јед ном тре нут -
ку од лу чио да пре ки не и уга -
си про из вод њу „вај ферт” пи -
ва у Пан че ву и да је пре ме сти
у за је чар ску пи ва ру. Ти ме је
по сле ви ше од две ста го ди на
за у век пре ста ла про из вод ња
пи ва у Пан че ву!

У до ку мен ти ма из да ле ке
про шло сти оста ло је за пи са -
но да је пан че вач ку пи ва ру
осно вао је вреј ски тр го вац
Абра хам Ке пиш. Ме ђу тим,
ло кал на власт ко ја му је, по -
ред ове, омо гу ћи ла да отво ри
још две пи ва ре ни је би ла за -
до вољ на ти ме ка ко су оне ра -
ди ле, па су му од у зе те и не -
ко ли ко пу та по сле то га су ме -
ња ле вла сни ке.

Си ту а ци ја је по че ла да се
ме ња на бо ље 1847. го ди не,
ка да је пан че вач ку пи ва ру
пре у зео Иг нац Вај ферт, у тре -
нут ку ка да је имао са мо два -
де сет јед ну го ди ну. Без об -
зи ра на то бр зо је сте као
струч ност у пи вар ским цен -
три ма ши ром Евро пе, чи ме
је по ка зао да је из у зет но
спосо бан.

У по чет ку ни је мо гао да
оства ри све пла но ве због рево -
лу ци је ко ја је за хва ти ла це лу
Евро пу, али чим се она за вр -
ши ла, те мељ но је адап ти рао
чи та ву фа бри ку. За хва љу ју ћи

то ме по ве ћао је ње не про из -
вод не ка па ци те те и оспо со -
био је и за из воз, ко ји је нај -
ве ћим де лом ишао у Ср би ју.
Де вет го ди на ка сни је уло жио
је ве ли ку су му нов ца у ку по -
ви ну та да нај са вре ме ни је
опре ме за про из вод њу пи ва,
за хва љу ју ћи че му је до дат но
по ве ћао ка па ци тет сво је фа -
бри ке.

Иг нац је по же лео да љу -
бав пре ма пи вар ству пре не -
се на сво је по том ке, па је
ста ри јем си ну Ђор ђу Вај фер -
ту са гра дио пи ва ру у Бе о гра -
ду, а фа бри ку у Пан че ву је
на ме нио мла ђем си ну Ху гу.
Ме ђу тим, он је ра но умро,
1885. го ди не, што је Иг на ца
те шко по го ди ло. Уте ху је на -
шао у ра ду, па је по чет ком
20. ве ка про ши рио про из вод -
њу на фла ши ра но пи во. Умро
је у ду бо кој ста ро сти, 1911.
го ди не.

По за вр шет ку Пр вог свет -
ског ра та бри гу о пан че вач -
кој пи ва ри пре у зе ли су ње -
го ви на след ни ци, ме ђу ко ји -
ма и Ђор ђе Вај ферт. Фа бри -
ка се та да зва ла „И. М. Вај -
ферт, фа бри ка пи ва и сла да
д. д.”.

Го ди ну да на по за вр шет ку
Дру гог свет ског ра та пан че -
вач ка пи ва ра је на ци о на -
лизова на, а за ни мљи во је да
је 1950. го ди не при по је на

државном пред у зе ћу ко је је
фор ми ра но од пан че вач ке и
две нај ве ће бе о град ске пи ва -
ре. То је тра ја ло све до 1962.
го ди не, ка да је Скуп шти на
оп шти не Пан че во од лу чи ла
да се фор ми ра По љо при вред -
но-ин ду стриј ски ком би нат
„Та миш” и да се ње му при по -
ји и пи ва ра у на шем гра ду.

За исто ри ју ове фа бри ке је
ва жна и 1977. го ди на, ка да је
про из вод ња пи ва пре се ље на
у фа бри ку на Ко те жу. Ако у
при чи о злат ним го ди на ма и
про па сти пи вар ства у Пан че -
ву има не чег охра бру ју ћег, то
је по да так да се у про сто ру
ста ре Вај фер то ве пи ва ре по -
но во про из во ди пи во. Тај мно -
ги ма оми ље ни на пи так по по -
себ ној ре цеп ту ри пра ви гру -
па на ших су гра ђа на ко ји су
фор ми ра ли јед ну од тзв. крафт
пи ва ра. Ме ђу њи ма има и
оних ко ји су ра ди ли у пи ва ри
на Ко те жу, па је си гур но да
њи хо во пи во за слу жу је ви со -
ку оце ну. М. Г.

П
р
в
а
 н

а
гр

а
д
а
 з

а
 п

о
л
и
ти

ч
к
у
 к

а
р
и
к
а
ту

р
у
 н

а
 С

в
е
тс

к
о
м

 с
а
л
о
н
у
, 
М

о
н
тр

е
а
л
 1

9
8
2
.

Душан Лудвиг

НАШ ГОСТ: ДУ ШАН ЛУ ДВИГ, КА РИ КА ТУ РИ СТА

БУН ТОВ НИК С ОЛОВ КОМ КАО ОРУЖ ЈЕМ

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПИ ВА РА

Ко још не пам ти 
„вај ферт” пи во
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ПРОДАЈЕМ опел зафиру, го-
диште 2002, нерегистрован,
цена 2.300 евра. 063/278-
421. (288319)

РЕНО МЕГАН, 1.5 ДЦИ,
2005. годиште, регистрован.
060/311-29-64. (288315)

ПЕЖО 306, караван, 2.0
ХДИ, 66 квм, 90 кс, 2001. го-
диште, може се регистровати
на име, боја плава металик,
у добром стању, 845 евра.
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ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет,
2007, фул опрема, шест бр-
зина, на име. 064/130-36-02.
(288419)
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врата, атестиран плин, фул
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ДАЧИЈА логан 1.4, 2006, ис-
текла регистрација. 064/587-
50-24. (288419)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, пето-
ра врата, фул опрема.
064/587-50-24. (288419)

ДОБЛО макси 1.4, 2007, ате-
стиран плин, регистрован го-
дину. 064/507-50-24.
(288419)

ПРОДАЈЕМ ситроен ксару,
хаварисан, регистровaн. Тел.
060/050-46/22. (288466)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, мета-
лик плав, астестиран плин,
добар. 064/856-60-65. (288447)

Ц5 2.0 ХДИ, 2002. годиште,
нерегистрован, наследство.
Може замена, повољно.
062/772-787. (ф)

ГОЛФ 3, 1.9 ТДИ, 1994, у до-
бром стању. Милан,
063/720-21-54. (288378)

НИСАН микра 2001, 1.0, 5 В,
регистрован до августа 2020,
850 евра. 062/856-17-38.
(288488)

СЕАТ ибица 1.4 МПИ, 2001,
секвент плин, 5 В, регистро-
ван, 1.000 евра. 063/140-62-
92. (288488)

РЕНО клио 1.5 дизел, 3 в,
2003, одличан, клима, гара-
жиран. 064/142-55-93. (288447)

НА ПРОДАЈУ комби теретни,
мерцедес вито 2002. годи-
ште, цена по договору.
069/129-04-31. (288489)

ПРОДАЈЕМ рено кангу 2002.
године, бензин, гас. 062/865-
47-00. (288484)

ПРОДАЈЕМ шлепер рено
премиум, 420 R; 2002. годи-
ште, исправан. 063/103-04-
33. (288496)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (288426)

ОТКУП возила до 5.000 евра,
исплата одмах. Позовите.
064/300-40-01. (288413)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 70
до 1.300 евра. 062/193-36-
05. (288512)

ОТКУП аутомобила од 90 до
1.800 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (288512)

ПОТРЕБНА гаража на Тесли,
за изнајмљивање. 060/442-
22-58. (288379)

ВЕШ-МАШИНЕ, кухињски
бојлер и половни делови од
веш-машина. 013/252-05-10,
0637703-76-07. (288384)

САМАЧКИ кревет, угаона
гарнитура, кофер шиваћа
машина, сто, столице.
063/861-82-66. (288446)

ОГРЕВНО дрво: багрем, бу-
ква, храст, бесплатан превоз.
Попуст пензионерима.
064/356-03-93. (286602)

СУВО ДРВО, са превозом,
мерењем код вас, 4.500.
066/576-25-92. (287299)

ПРОДАЈЕМ кревете на
спрат, душеке, ормаре.
064/143-52-98. (288510)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, ја-
гањци, свиње. Могућнсот
клања и печења. 060/037-11-
96, 064/290-50-29. (288054)

ПРОДАЈЕМ лежећи солари-
јум за 300 евра. Тел.
063/247-346. (288328)

ПРОДАЈЕМ „лифам” -ов кру-
њач-прекрупач, повољно
063/771-15-68. (СМС)

МАЊИ фрижидер, веш-ма-
шина, алфа пећ камин, ком-
биновани фрижидер.
063/861-82-66. (288446)

ПРОДАЈЕМ фрижидер обо-
дин, исправан и очуван, 60
евра. 069/796-778. (288408)

ПРОДАЈЕМ детелину.
013/262-44-31. (288359)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, улазна
двокрилна врата. Тел.
061/352-11-40. (288424)

НА ПРОДАЈУ два јагњета, те-
жина од по 20 и нето кило-
грама, уматичени мушко и
женско погодни за чување,
цигаја сорта, може и замена
за прасиће уз договор.
065/601-84-86. (288432)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ марке
елинд 3 кв, 6.000 динара,
мобилни телефон тесла 6.3,
6.000 динара и телевизор
марке te le tech 3.000 динара.
Дарко, 065/472-94.90. (288357)

СВИЊСКЕ полутке на прода-
ју. Тел. 060/500-30-91,
013/632-145. (288360)

НА ПРОДАЈУ балирана дете-
лина, детелина доброг квали-
тета. Тел. 064/438-54-15. (288371)

ДАЈЕМ без накнаде исечено
стабло бора, на трупце, са
гранама. Тел. 063/236-917.
(288398)

ТЕЛЕВИЗОР вокс, лустер,
стазе, скарт кабал, нафтари-
ца. К062/847-13-62.
(288399)

ВОЗИЛА

ПОНУДА



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 7. фебруар 2020.

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА
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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
)

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

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС”

бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „ALFA PLANT SYSTEM”

DOO, Улица Кестенова бр. 4, Панчево, поднео за-

хтев за одлучивање о потреби израде процене ути-

цаја на животну средину за пројекат Пољопривред-

ни комплекс – стакленик и постројење за производ-

њу неопходне енергије за процес пољопривредне

производње у стакленику на кат. парцели бр.

17584/2 К.О. Панчево, на територији Града Панчева.

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-

ретаријата за заштиту животне средине Градске

управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,

соба 617 у периоду од 7. до 17. фебруара 2020. го-

дине радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

ПРОДАЈЕМ детелину бали-
рану и прасиће око 25 кг.
064/156-95-30. (288433)

ПРОДАЈЕМ ЛГ комбиновани
фрижидер бош, шпорет и за-
нуси машину за прање судо-
ва - у одличном стању.
065/208-54-41. (288461)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале
кухињске елементе, судопе-
ра 3.000, нова. 063/773-45-
97. (288487)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу, мо-
же и полутке. Тел. 617-336.
(288492)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, 330 + 100, мали
замрзивач, веш-машину.
064/129-73-60. (288508)

ТА ПЕЋ 3 кв, 70 евра, веш-
машина канди, 70 евра, но-
во. 063/454-005. (288505)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (287761)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замрзи-
ваче, телевизоре. Долазим на
адресу. 064/148-01-31. (287761)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замр-
зиваче, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (288428)

КУПУЈЕМ фрижидере, замр-
зиваче, веш-машине, старо
гвожђе, телевизоре, долазим
на адресу. 061/148-01-31.
(288428)

КУПУЈЕМ медаље, ордење,
значке, новац, сатове, пенка-
ла. 013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77. (288299)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, веш-машине,
замрзиваче, шпорете, теле-
визоре, фрижидере.
061/322-04-94. (288425)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, бакар, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче, те-
левизоре. 061/206-26-24. (288425)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче, те-
левизоре, долазим. 061/631-
51-46. (288425)

КУПУЈЕМ старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
шпорете, поправљам исте.
060/521-93-40. (288449)

КУПУЈЕМ полован намештај,
перје, плинске боце, гвожђе,
бакар, алуминијум. 066/900-
79-04. (288280)

КАЧАРЕВО, продајем двосо-
бан стан 52 квм, тераса, гре-
јање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пели-
стерској. 064/365-66-27 (СМС)

ВОЈЛОВИЦА, две стамбене
јединице, 109 квм, 6 ари,
38.000. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (288316)

НА ПРОДАЈУ плац на Куде-
љарцу у непосредној близи-
ни Рода мега маркета.
064/256-61-64. (СМС)

ШИРИ ЦЕНТАР, етажа куће

100 квм, око 3 ара, колски

улаз, 85.000. 062/504-504.

Гоца. (288354)

ПРОДАЈЕМ четири и по лан-
ца, грађевинског земљишта
северна зона, преко пута
„Секиног салаша. 062/102-
89-16. (287546)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа, 12
ари плаца, подрум, помоћне
просторије, Старчево.
065/262-40-30. (282124)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, Ба-
натско Ново Село, центар, по-
вољно. 060/615-10-24. (288278)

ИНВЕСТИТОРУ потребан
плац за изградњу вишепоро-
дичног стамбеног објекта.
Плацеви већи од 6 ари на ло-
кацији ужег и ширег центра
града. 064/128-52-21. (ф)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ у Ива-
нову кућу од 100 квм, са
нуспросторијама на 17 ари,
легализовано. 062/415-359,
064/828-36-26. (288115)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-
љарцу. 063/895-85-79. (288004)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
потез Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (288303)

КУЋА, центар, нова луксузна,
за уживање и бизнис, 196
квм, власник, 137.000 евра,
договор. 063/232-757. (288311)

НА ПРОДАЈУ легализован
плац са кућом. Стара Миса,
7 ари 064/514-12-98 (СМС)

ИНДУСТРИЈСКО грађевинско
земљиште, 110 ари, 1.700
евра ар. Северна зона, струја,
вода. 064/136-42-00. (288381)

ВОЈЛОВИЦА, 10 ари, 240,
90.000; Старчево, 10 ари,
210, 43.000. „Јанковић”, 348-
025. (288391)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге. Пола под во-
ћем. 064/113-47-76. (288352)

ПЛАЦ, продајем, Миса, 3.5
ара, дозвољена градња.
064/866-23-36. (288346)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 10
ари, викендица, струја, вода,
18.000. (679), „Трем 01”,
0673/836-23-83. (288363)

ШИРИ ЦЕНТАР, 100 квм, 2.5
ара, 66.000.  (679), „Трем
01”, 0673/836-23-83. (288363)

ДЕБЕЉАЧА, кућа, 15 ари,
13.000. (679), „Трем 01”,
0673/836-23-83. (288363)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
066/887-84-00. (288375)

СТАРА кућа на 6 ари, близи-
на центра, власник. 064/136-
42-00. (288381)

ПРОДАЈЕМ плац у Панчеву,
стара кућа. 013/401-607. (288394)

ПРОДАЈЕМ кућу у Македон-
ској улици у Панчеву. Тел.
Л063/207-594. (288417)

ПЛАЦ на Баваништанском
путу, 7 ари, вода, струја,
ограђен. Тел. 063/163-97-17,
(288415)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 49 ари, Новосељански
пут. 064/131-42-02. (288441)

ПРОДАЈЕМ, Скробара, 10
ари, ЗФ фабрика, започета
градња, легализација.
060/346-51-11. (и)

ПРОДАЈЕМ два ланца земљу
у Качареву. Тел. 601-281. (288320)

ПРОДАЈЕМ земљу поред
асвалта, пут Јабука-Црепаја.
061/691-74-32. (1288443)

КУЋА, монтажна, нова, усе-
љива, 70 квм, 2 ара, Коза-
рачка 10-ц. 063/721-62-13.
(288442)

КУЋА на Тесли, 60 квм + 15
квм, 1.8 ари плац. 33.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (288511)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-
љарцу. 063/895-85-79. (288442)

БЛИЗУ центра, кућа са две
стамбене јединице, договор.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(288515)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ плац
955 квм, на Стрелишту, ши-
рина поред асвалта 62 м. Бо-
жа, 065/213-20-65. (288467)

КУЋА, Маргита, код новог
СУП-а, 180 кв + 3.4 ара пла-
ца. Тел. 065/266-42-28.
063/740-22-41. (288480)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељански пут, пре Крне-
те. 063/103-04-33. (288496)

НОВА МИСА, 180 квм, ЕГ,
гаража, 1.5 ара, 60.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (288458)

КУЋА, монтажна, 70 квм,
усељива, 15.000 евра.  2 ара,
Козарачка 10-ц. 063/721-62-
13. (288507)

КУЋА, 60 квм, 2 ара, 13.000
евра. Козарачка 10-а.
063/721-62-13. (288507)

КУЋА 100 квм, реновирана,
3 ара, 20.000 евра, Козарач-
ка 10-б. 063/721-62-13. (288442)

ПЛАЦ 6 ари, три куће 45.000
евра, 70 квм + 100 квм + 60
кв, 6 ари, Козарачка 120.
063/721-62-13. (288507)

МИСА, 64 квм, 21.000; Мар-
гита, 30 квм, 27.000.
069/655-214. (287841)

ПРОДАЈЕМ нов четворосо-
бан стан дуплекс, 115 квм,
подно грејање, лифт, Иве
Курјачког 35, 69.000 евра.
069/214-41-49. (288026)

КОТЕЖ 2, троипособан, ЦГ,
II, сређен, 55.000. (679),
063/836-23-83, „Трем 01”.
(288077/р)

СТАН, 40 квм, улица 7. јула,
Црна мачка, први спрат, ре-
новиран. Вреди погледати,
30.000 евра. Није фиксно.
061/149-27-22. (288066)

СТРЕЛИШТЕ, 96 квм, IV/V,
ЦГ, реновиран, две терасе,
власник. 064/163-57-59. (288027)

СТРОГИ центар, двособан
фул, реновиран, 70 квм, 1.200
квм. 062/504-504. Гоца. (288354)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 46
квм, Панчево, М. Пијаде 58,
39.000 евра. 062/294-329. (288343)

ПРОДАЈЕМ укњижен једно-
собан дворишни стан у цен-
тру. Тел. 066/318-235. (288339)

СТРЕЛИШТЕ, реновиран,
трособан стан, 96 квм, 84
ЦГ), 4/5 власник. 064/163-
57-59. (288300)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
строгом центру Вршца или
мењам за Панчево. 060/167-
15-19, 013/401-210. (288336)

ОМОЉИЦА, строги центар,
продајем једноипособан
стан. 064/021-19-31. (и)

ШИРИ ЦЕНТАР, нови стано-
ви, 59 квм, 69 квм. Власник.
063/208-352, 063/813-91-71.
(288331)

ТЕСЛА, 48 квм, лукс, III, ЦГ,
48.000. (679), „Трем 01”,
0673/836-23-83. (288363)

НОВА МИСА, двособан, 57
квм, са сутереном, 34.000.
(300), „Ћурчић”, 063/803-10-
52. (288316)

СОДАРА, троипособан, ЦГ,
VI, лифт, 55.000. (679), „Трем
01”, 0673/836-23-83. (288363)

СОДАРА, 62 квм, ЦГ, 35.500.
(679), „Трем 01”, 0673/836-
23-83. (288363)

СОДАРА, војна зграда, двои-
пособан, XII, усељив.
064/327-54-10. (288383)

ШИРИ ЦЕНТАР, 18 квм, IV,
ЦГ, 13.000. „Олимп”. 351-
061, 0637274-951. (288437)

СТРОГИ центар, једнособан,
32, I, договор. Трособан, 65,
ЕГ, 28.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (288391)

ГОРЊИ град, двоипособан,
III, ЕГ, струја, 38.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (288515)
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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.

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)

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)

ПРОДАЈЕМ

пословни простор
од 1.500 квм на плацу

од 5.200 квм

ТЕЛ. 063/247-346
(3/288328)

ПОТРЕБНА

СПРЕМАЧИЦА

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (288416)

ЦЕНТАР, прелеп трособан,
71 квм, све ново, II, ЦГ,
68.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (288430)

МИСА, двособан, 60 квм, III,
пот, очуван, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (288430)

СТАН дворишни, 32 квм, Ул.
Спољностарчевачка 81, укњи-
жен, струја, вода, градска ка-
нализација, 1/1, 400 евра ква-
драт, цена може мала корек-
ција. 062/788-777. (288431)

СОДАРА, једноипособан, 45
квм, други спрат, власник,
42.000 евра. 064/300-40-01.
(288413)

ТАМИШ КАПИЈА, 78 квм, IV,
двоипособан, ЦГ, двостран,
72.000, договор. „Олимп”.
351-061, 0637274-951. (288437)

ДВОРИШНИ за реконструк-
цију, 30 квм, 9.500, 50 квм,
10.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (288515)

САЛОНСКИ 38 квм, центар,
погодан за канцеларију.
064/246-05-71, „Дива не-
кретнине”. (288513)

ТЕСЛА, изузетан једноипосо-
бан стан са стварима,а 45 квм,
47.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. (288511)

МИСА, двособан, 57 квм,
35.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. (288511)

КОТЕЖ 2, трособан, 70 квм,
дуплекс, ЦГ, V, 41.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(288458)

КОТЕЖ 1, двоипособан, IV, 58
квм, ЦГ, 36.000. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30. (288458)

НОВА МИСА, трособна ре-
новирана етажа, подрум, га-
ража, 49.500. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (288458)

КУПУЈЕМ једнособан или јед-
ноипособан стан. Исплата
истог дана. 064/385-31-15.
(287498)

КУПУЈЕМ станове за ренови-
рање, исплата одмах. Аген-
ција „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (288511)

АТЕНЦИЈИ „Лајф” потребни
станови, куће и плацеви, брза
исплата. 061/662-91-48. (288515)

КУПУЈЕМО станове , куће,
исплата одмах. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (288363)

КУПУЈЕМО без посредника
двособан-двоипособан стан
на Стрелишту. Ујутру,
066/362-177, поподне,
066/345-039. (288344)

КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288225)

ИЗДАЈЕМ кућу, преко пута
Рафинерије. Намештена. По-
годна за смештај радника.
065/551-17-22 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан у центру. +381
62/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке у центру града. 062/435-
323. (288438)

ИЗДАЈЕМ кућу са двори-
штем, стара Миса. 060/011-
96-66. (288462)

ИЗДАЈЕМ кућу.

063/063/895-85-79. (288004)

ИЗДАЈЕМ собе за самце, рад-
нике. 064/305-73-01. (288332)

ИЗДАЈЕМ стан у центру. Тел.
064/314-00-68. (288374)

ИЗДАЈЕМ супер кућу, погод-
ну за раднике, фирму.
063/301-151. (288377)

ИЗДАЈЕМ суперкомфорну ку-
ћу са три трособна одвојена
стана са гаражама. 063/301-
151, 063/801-09-85. (288377)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 2, ненаме-
шен. Стојан, 064/152-08-95,
013/377-529. (288380)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру, код СУП-а, са
климом и етажним грејањем.
064/440-20-89, 063/775-84-
53. (288330)

ИЗДАЈЕМ собу са заједнич-
ком употребом кухиње и ку-
патила. Тел. 060/031-07-26.
(288309)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан. 065/250-89-97. (288405)

НАМЕШЕН једнособан, дво-
ришни, ТА, код Хотела „Та-
миш”, 80 евра. 064/122-48-
07. (288414)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 42
квм, Котеж 2, ЦГ, клима.
063/271-248. (288386)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штен двособан стан (80 квм),
угао Книћанинове и Светоза-
ра Шемића. 062/435-323.
(288478)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке, студенте, самце, раднич-
ки смештај, центар. 063/502-
211. (288444)

ИЗДАЈЕМ у центру мањи дво-
собан комплетно намештен
стан са централним грејањем,
200 евра, у цену урачунато
грејање. 064/919-36-22. 8288463)

ДВОСОБАН намештен стан
за издавање, строги центар,
ЦГ. 064/896-23-14. (288431()

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан стан у центру, ТА, ка-
бловска, депозит. 063/742-
14-27. 8288491)

ИЗДАЈЕМ озбиљној поштеној
породици трособан стан, на
Котежу 2, Панчево. 064/164-
12-56. (288495)

ИЗДАЈЕМ или продајем дво-
собан стан, Ул. Иве Курјачког
бр. 97/3. 064/164-12-56. (288495)

ИЗДАЈЕМ стан преко пута
Авив парка. 013/631-423,
066/631-42-31. (288500)

ИЗДАЈЕМ локал, Змај Јовина.
Климатизован, централно, 40
квм. 063/861-52-08. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач, 20 квм.
064/348-05-68. (287782)

ИЗДАЈЕМ локал одн 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (288319)

ЛОКАЛ, центар, 35 квм,
75.000 евра. „Гоца”,
062/504-504. (288354)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, код
Аутобуске станице. 352-105.
(288348)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, одлична локаци-
ја, смарт блок, 34 квм.
064/006-43-33. (288355)

ЛОКАЛ 25 квм, у Његошевој,
за издавање. 063/755-81-09.
(288427)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, 28 квм. 062/435-323.
(288438)

НОВ магацински простор са
двориштем, производне про-
сторије, локали, Јабука.
063/351-709. (288465)

ИЗДАЈЕМ локал 65 квм, цен-
тар, шеталиште, два излога,
Његошева бр. 2. 065/334-32-
80. (288469)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
центру Панчева. 064/866-22-
70, (2884599

ПРОДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач, II спрат, 17,5
квм, 7.000 евра. 063/850-02-
66. (288501)

ИЗДАЈЕМ локале у центру:
83, 125, 160, 243 квм.
064/143-52-98. (288510)

ПОТРЕБАН млађи радник за
наплаћивање паркинга у пар-
кинг гаражи. 066/676-46-77 (СМС)

ПОТРЕБНЕ жене за рад на
индустријским шиваћим ма-
шинама 062/471-951 (СМС)

ЖЕНА за негу и помоћ ста-
ријем брачном пару. Тел.
013/311-716 (СМС)

РЕСТОРАНУ „Бакана” потре-
бан конобар, 33.000,
063/426-103 (СМС)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. 063/320-847.
(287857)

РЕСТОРАНУ „НА ПЛАЦ” по-
требан конобар. За све ин-
формације јавити се на тел.
063/354-102. (ф)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу у Маркету „Иде-
ал”. 063/855-65-56, 063/133-
14-64. (287470)

ПОТРЕБНА радница у Мар-
кету „Идеал” на Стрелишту.
013/333-160, 063/106-02-84.
(287470)

У ОМОЉИЦИ ускоро се отва-
ра шивара. Потребно пет рад-
ница ан шивењу на индустриј-
ским машинама, са искуством
и без искуства. 064/147-57-01.
(288084)

ПОТРЕБАН радник у ауто-пе-
рионици. Звати на 064/646-
66-10. (ф)

ПЕРИОНИЦИ аутомобила по-
требан радник за дубинско
прање возила. 061/551-95-31.
(288216)

ПОТРЕБАН конобар за рад у
кафићу. Звати на 013/331-241.(ф)

ПОМОЋНИ радник, за стално
или повремено, потребан за рад
на стоваришту грађевинског
материјала. 062/772-787. (ф)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 060/664-60-06. (288061)

ТРАЖИМ жену за чување де-
тета. 063/895-85-79. (288004)

ВОЗАЧ Ц категорије, за стално
или повремено, потребан за
рад на стоваришту грађевин-
ског материјала. 062/772-787.(ф)

ПОТРЕБАН пекар за рад у
производњи пекаре и возач.
063/606-330. (288506)

КИНЕСКОМ ресторану Meng
Qi у Доситејевој б.б. потреб-
на радница у шанку. Јавити
се на 013/352-783. (288502)

ВИТАЛНОЈ, пријатној особи
из Панчева, посао за рад са
покетним млађим инвалидом.
Краћу биографију искључиво
путем СМС. 066/574-42-61.(288337)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” потре-
бан помоћни радник у кухи-
њи и пица-мајстор. 065/205-
10-52, 063/870-17-50. (288499)

ТРАФИЦИ у центру потребан
радник. 064/213-10-49. (288499)

ПОТРЕБНИ пица-мајстори,
раднице за припрему сен-
двича и палачинки, рад на
каси. 064/555-33-34, co a -
slav nic@yahoo.com (288341)

ФРИЗЕРСКОМ салону потреб-
на фризерка са искуством.
064/329-49-19. (288306)

ПОТРЕБАН радник за рад у
магацину, повремено на те-
рену, пожељна возчака до-
звола Б категорије. De sa nio
doo. Тел. 060/713-80-58. (288292)

ПОТРЕБНА продавачица и
радница у пекари. 062/821-
47-70. (288288)

АДВОКАТСКОЈ канцеларији
„Олег Копривица” пшоребан
приправник. 063/773-59-41.
(288304)

КУВАР потребан ресторану.
064/126-83-53. (288314)

ПОТРЕБНА жена за помоћ у
вођењу домаћинства старијег
пензионера са бесплатним
становањем. 064/123-16-60.
(288313)

ПОТРЕБАН радник. „Зоки
стакло”, 064/131-72-85. (288409)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету „Цеца 013”. Тел.
060/555-11-73. (288393)

ПОТРЕБАН радник у погону
у Панчеву за прераду уљане
репице и соје. „Олеон” д. о.
о. Контакт: 062/567-310,
063/567-434. (288406)

PER LA, потребан конобар, ко-
зметичарка и ученица за фри-
зера (бесплатна школа, ди-
плома). 065/344-54-66. (288428)

ПОТРЕБНА радница за рад
на Зеленој пијаци. 063/194-
18-94- (288439)

ПОТРЕБНА конобарица са
искуством. Caf fe pi ca so Пан-
чево. 065/504-91-07. (288436)

ПРИВАТНОЈ фирми потреб-
на два кв. електричара и два
приправника. Контакт
062/847-00-95. (288448)

РЕСТОРАНУ Стара пивара
потребни кувари и помоћне
раднице. 060/074-34-85. (288452)

ГОЛУБ такси тражи диспече-
ра таксија. Предност радно
искуство у таксију и познава-
ње града. Контакт Марија
Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16
сати. (288486)

КРЧМИ Шареница потребна
конобарица. Тел. 064/349-
93-43. (288483)



РАЗНО

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 7. фебруар 2020.18

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

КОНКУРС
за пријем у радни однос:

1. Возач аутобуса
Услови: возачка дозвола са Д категоријом, лекарско уверење, квалификациона картица.

2. Продавац аранжмана у туристичкој агенцији
Услови: средње или више економско – туристичко образовање, искуство у туристичкој 
агенцији од 1 или 3 године.

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке 
или трансфере из Панчева

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
poslovima izrade čeličnih konstrukcija i delova kon-
strukcija  sa probnim radom. Školska sprema: III ili
IV stepen školske spreme.

2. ZAVARIVAČ - više izvršilaca sa iskustvom na
poslovima zavarivanja, sa probnim radom.

3. OPERATER MAŠINSKE OBRADE na CNC ma -
ši nama za obradu metala – više izvršioca na
poslovima mašinske obrade na CNC mašinama, sa
probnim radom. Školska sprema: srednja stručna
sprema mašinske struke – profil: Operater ma šin -
ske obrade.

Oglas je otvoren od 03. 02. 2020. godine do popune.
Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu  sa
Curriculum vitae na adresu: „Feromont oprema” ad
Pančevo, Skadarska 77 ili na e.mail:
office@feromontoprema.rs.
Informacije na tel. 013/331-277 od 8 do 15 sati. 

 
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,

procesne i industrijske opreme i postrojenja

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 
РАДНОГ ОДНОСА

Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област 
БАЗИЧНА И ПРЕТКЛИНИЧКА

СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– докторат медицинских наука, као и остали усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017) и
Статутом Стоматолошког Факултета.

Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 5 (пет) година.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-
сти услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-
ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жар-
ка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-
фон: 013/235-12-92.

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица На-
родног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео је захтев
за одређивање обима и садржаја студије о проце-
ни утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Ре-
конструкција система филтриране воде у Енерга-
ни РНП, на к.п бр. 3557 КО Војловица СО Панчево. 

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-
таријата.

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ,
гипсарски радови, потавка
ламината, керамике, прове-
рите. 062/8166-66-78. (288497)

ПОТРЕБНИ радници за рад у
Slot clu bu Ken tucky. Кон-
такт, 064/989-88-89. (288498)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com   (288397)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или
без радника. 063/253-028,
064/444-66-74.(288397)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, екипа
радника, све релације по Ср-
бији.   063/253-028, 064/444-
66-74.(288397)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, еки-
па радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, 0-24, сва-
ког дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
063/253-028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(288397)

МОБИЛНО пескарење: друм-
ска возила, наутика, грађеви-
на, рестаурација. 064/125-
42-93. Лазар. (288410)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-498.
(288407)

СЕЛИДБЕ, транспорт комби-
јем и камионом, демонтажа,
монтажа намештаја, изноше-
ње непотребних ствари, ку-
тије за паковање. 064/047-
55-55. (288434)

ГРАЂЕВИНСКИ предузимач,
58 година, ради брака тражи
жену од 55 година. 063/246-
509. (288333)

ПРЕВОЗИМ кипером песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94. (288312)

СЕРВИС ТЕЛЕВИЗОРА, мо-
нитора, даљинских, дигитал-
них рисивера. „Плус”, нова
адреса, Браће Јовановић 56.
063/877-38-21, 066/579-39-
58. (288435)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправља-
мо квалитетно са гаранци-
јом. „Фриготехник”, 013/361-
361, 064/122-68-05. (288503)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље, цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (287623)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (288340)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.bal to -
kad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (287717)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електроинсталације, израда
нових, преправка, поправка
старих, расвета. 063/644-
353. (288272)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, ламинат.
061/283-66-41, 062/976-18-
42, 064/390-00-87. (288321)

МОЛЕРСКИ радови.
Л064/317-10-05. (288321)

ШИВАРА нуди услуге шиве-
ња. 064/174-50-75. (288290)

БРИНУЛА бих о старијој осо-
би. Озбиљна и са искуством.
064/539-93-57. (СМС)

СПРЕМАЊЕ и чишћење ста-
нова, пеглање веша.
061/412-44-50. (288350)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње судопере, купатила, адап-
тације, замене, поправке, од-
мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (288347)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправ-
ке, преправке купатила, сла-
вине, вентили, одгушење ка-
нализације. 061/193-00-09.
(288387)

ИЗВОДИМО фасадерске и
изолатерске радове.
063/246-509. (288333)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво ко-
је вам смета. 063/369-846.
(288334)

ШТЕМОВАЊЕ бетона, руше-
ње кућа, одвоз шута.
061/193-00-09. (288387)

КЕРАМИЧР, припрема и по-
стављање свих врста кера-
мичких плочица. Повољно.
063/744-08-24. (288361)

НЕМАЧКИ: часови свим уз-
растима, преводи. Припрема
за полагање свих нивоа зна-
ња. 061/656-04-04, 352-592.
(288412)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (288425)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка ин-
сталације, индикаторе, бојле-
ра, табле, беле технике, пећи.
060/521-93-40. (2884499

КЛИМЕ: монтажа/демонтажа,
сервис, уградња додатних гре-
јача. 060/521-983-40. (288449)

ТЕРЕНСКО заваривање, брзе
интервенције, израда монта-
жа конструкција црне брва-
рије. 060/424-29-93. (288450)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 064/157-
20-03. (288487)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења кућа, бетонира-
ња, искочи, одношење ства-
ри. 064/122-69-78. (2388453)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (288455)

ПЕНЗИОНЕР: чувао би стан,
кућу на краћи или дужи пе-
риод. Договор. 062/865-47-
00. (288484)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсани радови, ке-
рамика, повољно. 060/521-
05-52. (288478)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови: гипс, ламинат, кера-
мика, повољно. Проверите.
061/141-38-02. (288478)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс,
фасаде, брзо и повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (288478)

ИЗРАДА металних хала, бин-
дера, тенди, коване капије,
грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (288373)

ПРЕВОЗ намештаја, робе,
грађевинског материјала, се-
лидбе... Иван. 064/243-82-85.
(287633)

ПОТРЕБНЕ раднице у произ-
водњи кифлица. Услови су
сасвим коректни. 060/693-
30-99. (288482)

ПРОДАЈЕМ посао у раду –
ћевабџиница са комплетним
инвентаром. 061/807-62-99.
(288479)

ПОТРЕБАН дизајнер за хо-
норарни рад од куће за по-
требе штампарије. Свој CV
послати на al kan.stam pa@g -
mail.com (288494)

РУШЕЊЕ објеката, шупа, бе-
тона, обарање стабала, чи-
шћење подрума, одношење
ствари, ископи. 060/035-47-
40. (288453)

БРИНУЛА бих о искључиво
старијој женској особи.
Озбиљна,са искуством.
064/539-93-57. (СМС)

ИСКУСНА наставница фран-
цуског држи часове основци-
ма и средњошколцима, ис-
кључиво по школском про-
граму. Долазим. 064/992-62-
81. (СМС)

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

ФИЗИОТЕРАПЕУТ са иску-
ством, нуди своје услуге. Ђор-
ђе. 060/314-13-80. (287561)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(288318)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобраћај-
на школа, пет година искуства
на пословима возача или по-
седовање Ц категорије са би-
ло којом средњом школом.
Контакт Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним дани-
ма од 8 до 16 сати. (288486)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
повољно. Комплетна адапта-
ција купатила. Данијел.
061/249-29-90. (287490)

ЗИДАЊЕ,малтерисање, кро-
вови, бетонирање, стиропор,
бавалит фасаде, бетонира-
ње.  063/865-80-49. (288067)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, шпорета, разводних та-
бли, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (288041)

АДАПТАЦИЈА и реновирање
станова. 061/659-70-31.
(288305)

КЕРАМИЧАР Неша.
061/659-70-31. (288305)

ЧАСОВИ за основце од I до
IV разреда. 064/033-38-83.
(288364)
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пустила нас је наша

МИРЈАНА

ДРАГАНОВ
1960–2020.

Ожалошћена ћерка

МАРИНА

са породицом
(3/288284)

Последњи поздрав

сестри

МИРИ

од БИЉЕ

са породицом

(4/288291)

МИРЈАНА

ДРАГАНОВ

Брат ТОМА

са породицом
(2/288284)

Последњи поздрав драгом тати

МОМЧИЛО ВЕЛАШЕВИЋ
1956–2020.

од ћерке ДЕАНЕ са породицом
(11/288307)

Умро је наш пријатељ

МОМЧИЛО ВЕЛАШЕВИЋ МОМА

С поштовањем и љубави – збогом.
ВЕРА и САНДРА

(23/288329)

Вољени никад не умиру све док живе они који их воле

ТОМИСЛАВ БЕКЕР
1941–2020.

Ожалошћена фамилија

(28/288349)

МОСА ЈОВИЋ
1950–2020.

Почивај у миру.

Од родбине и пријатеља

(35/288367)

Последњи поздрав

комшиници

МОСИ

ЈАСМИНА, 

СЛАВИЦА, НИКОЛА

и РАТКО

(34/288366)

Последњи поздрав куму

ТОМИСЛАВУ БЕКЕРУ

Чуваћемо сећање на тебе. Почивај у миру.

МИРЈАНА, ПРЕДРАГ, СТЕВАН и баба ДРАГА
(38/288370)

Последњи поздрав

комшији

МИРКУ

ХАЛМАЈУ

од комшија из згра-

де у Новосадској 10

(36/288368)

Почивај у миру

МОМЧИЛО

ВЕЛАШЕВИЋ

Од друга СРЕЋКА

са породицом

(44/288389)

МОМЧИЛО ВЕЛАШЕВИЋ

Последњи поздрав куму Моми од СУКИЈА и

ДРАГАНЕ
(45/288390)

Томице,

збогом пријатељу. Чуваћемо те од заборава.

АЦА и ВУКИЦА

(47/288395)

Поштованом

комшији

ТОМИСЛАВУ

БЕКЕРУ

последњи поздрав од

комшија у Моравској

број 6

(50/288401)

Последњи поздрав пријатељу, куму и нашем чика
Томици

ТОМИСЛАВУ БЕКЕРУ
од АЦКА, ЉУБИЧИЦЕ, СТЕФАНА, НЕМАЊЕ, БОКИЈА,

МИРЕ, МАГДАЛЕНЕ, АЛЕКСЕ и АЛЕКСАНДРЕ
(54/288411)

Последњи поздрав

брату

МОМЧИЛУ

ВЕЛАШЕВИЋУ

Сестра МАРИЈА

са породицом

(84/288477)

ГОЦО

Блистаћеш у мом ра-

њеном срцу, као нај-

сјајнија звезда!

Воли Те

Твоја другарица

СОЊА са децом

(58/288423)

ВЛАСТИМИР КОВАЧЕВИЋ
1936–2020.

Вољени никад не умиру, живе вечно у нашим
мислима и сећањима.

Ћерка ЈАСМИНА са породицом
(71/288473)

ВЛАСТИМИР КОВАЧЕВИЋ
1936–2020.

Деда, живео си и отишао господски.
Твој ИВАН

(72/2188473)

ВЛАСТИМИР

КОВАЧЕВИЋ
1936–2020.

Тата, био си мој осло-
нац и стуб на који сам
се ослањала у свим не-
даћама. Хвала ти.

Твоја ћерка ЈОВАНКА
са породицом

(85/288485)

ВЛАСТИМИР

КОВАЧЕВИЋ
1936–2020.

Последњи поздрав су-
пругу од супруге МИ-
ЛАДИНКЕ.

Био си моје све у живо-
ту.

Твоја баба
(86/288485)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

У складу са чланом 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 осно-

ву захтева за одлучивање о потреби процене ути-

цаја на животну средину поднетог од стране носио-

ца пројекта „VIP MOBILE” Милутина Миланковића

1ж, Нови Београд, донео је Решење број XV-07-501-

9/2020 којим је утврђено да за Појекaт радио-базна

станица за мобилну телефонију „ПА – Банатско Но-

во Село центар”- БА1383-01, којим ће се реализова-

ти систем GSM900/DCS1800, UMTS 2100 и LTE800,

на кат.парц. број 1 К.О. Банатско Ново Село, улица

Маршала Тита бб, Банатско Ново Село, Панчево,

није потребна израда студије о процени утицаја на

животну 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.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ДРАГОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ ВУЛЕ
30. III 1974 – 4. II 2020.

Анђео с анђелима...

Последњи поздрав нашем колеги ВУЛЕТУ од колектива „Луке Дунав”

Панчево

(66/ф-1429

ДРАГОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ

ВУЛЕ

Време ће пролазити, али бол и туга за тобом ни-

кад. 

Недостајаћеш нам за све што долази!

Волим те бато

Браћа МУЈА и ГАГА са породицама

(70/288472)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ

ВУЛЕТУ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

(67/288469)                                                          Породица КОВАЧЕВИЋ

Последњи поздрав

куму

ВУЛЕТУ

од ШЕЛЕТА, 

ЈЕЛЕНЕ, ТЕОДОРЕ

и АНЂЕЛЕ

(69/288471)

Последњи поздрав нашем другу

ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ

ВУЛЕТУ

Заувек заједно: СТЕВА, АВРА, БУЦА, БИБЕР, КЕЉА, ГРУЈА,

БЕЛИ, МИКИ, ДИВАЦ, ШЕЛЕ, ПИКИЛИ, НОГА, КУРОСАВА,

ДАНИЈЕЛ, ПИЖОН, ДЕНИКА, БАСТАЈА, ЋЕЛА, МИЛЕНКО

(73/288474)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ

ВУЛЕТУ

Породица МАРКОВИЋ

(75/288475)

Последњи поздрав великом човеку са вечитим

осмехом

ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ

ВУЛЕТУ

Колектив Агенција АМЦ „Стари град”

(76/288475)

Последњи поздрав куму

ВУЛЕТУ

Породица БУСИЋ
(74/288475)

Последњи поздрав уја Раци

РАДОСЛАВ ГОРУНОВИЋ
1940–2020.

Снајка РУЖИЦА, ЖЕЉКО и ДАРКО са породицама
(78/288476)

Последњи поздрав свом колеги и пријатељу

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ

1940–2020.

Раде, хвала ти за шездесет година другарства...

(83/288476)
                   Твој друг ЈОВА ЋИРКОВ са породицом

Напустио нас је наш драги тата и деда

ЛАЗАР СТОЈМИРОВ

Нека Бог подари мир и спокој Твојој души.

Ћерка ВЕСНА са породицом

(7/288297)

Последњи поздрав Веснином тати

ЛАЗАРУ СТОЈМИРОВУ

Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево

(8/288298)

Последњи поздрав

стрицу

РАЦИ

од синовца

СЛОБОДАНА

са породицом

(91/288504)
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Нашој драгој

ОКУКА ГОРДАНИ ГОЦИ
Увек си у нашим мислима.

Породица

(60/288445)

13. фебруара 2020.  је пола године од смрти наше

ЗАГОРКЕ СУБОТИЋ

Увек је у срцу њених најмилијих

(61/288451)

СЕЋАЊЕ

БОЖАНА ЖУЛА
рођ. Барој

8. II 2019 – 8. II 2020.

„Све што смо сањали, сан је само промину

Твој живот ко путник на цести, године се

нижу и сећања бледе...”

Породица

(68/288470)

ЈОВАНКА

КОСТИЋ
9. II 2012.

Мама, увек си у на-
шим мислима и при-
чама. 

СНЕЖАНА
и БИЉАНА

са породицама
(1/288002)

МИЛУН

МИХАЈЛОВИЋ
2005–2020.

Супруга са децом

(5/288294)

СЕЋАЊЕ

ДИМИТРИЈЕ

АРСИЋ
2007–2020.

Породица АРСИЋ

(26/288342)

ДРАГОЉУБ

ЂУРИЧИН
11. II 1987 – 11. II 2020.

Време не лечи, само

нас учи да живимо с

тугом и болом.

СЕКА и НАДА

(46/288392)

СЕЋАЊЕ

СТАНКО АРАЛИЦА
2009–2020.

И после толико година недостајеш нам и једна-

ко боли што те више нема.

Твоја породица

(49/288400)

ЗОЈА

СТАНКОВИЋ
2013–2020.

Тешко је прихватити

да те више нема. Чу-

ваћемо те у срцима

заувек.

Твоји најмилији
(51/1288402)

Прошла је година отка-
ко није са нама наша

ДРАГИЦА

ИЛИЈЕВСКИ
24. X 1946 – 16. II 2019.

Твоји: супруг МИЛОРАД,

син ЈОВИЦА, снаја

ЈАСМИНА, унука

ТИЈАНА и унук БОЈАН
(59/288440)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

ЖИВКОВИЋ
8. II 2018 – 8. II 2020.

Заувек у нашим ми-

слима и срцима.

Твоја породица, 

родитељи и сестра
(62/288454)

6. фебруара је четрдесет дана од упокојења на-

шег сестрића и брата

ВАСА ЂУРИН ЖАРА
Банатски Брестовац

Време пролази, сећање остаје.

Твој ујак СИНИША са родбином из Црепаје

и сестра ДРАГОСЛАВА са породицом

из Банатског Брестовца
(31/288356)

ДАНИЕЛ ЛЕНХАРТ
19. VII 1959 – 3. II 2020.

Нека се љубав истопи у успомени, а бол у песми.

Нека се лет кроз небо заврши склапањем крила над гнездом.

Нека последњи додир твојих руку буде нежан као ноћни цвет.

Мируј дивни свршетку, и за тренутак само кажи

своју последњу реч у ћутању.

Клањамо се пред тобом и подижемо увис светло своје, да ти осветлимо

пут твој...

С неизмерном љубављу, заувек заједно.

Твоја ХУКИ

(88/288490)

ДАНИЕЛ ЛЕНХАРТ

Мом најдражем зету Дањи,

са неизмерним поштовањем и љубављу.

Хвала ти за све.

Увек у мом срцу.

Твоја сваја СЕКА

(89/288490)

Последњи поздрав

брату

ПРОЛЕ

СТЕВИ
1930-2020.

Сахрана је обављена

31. јануара 2020. у

Сарајеву.

Чуваћемо успомену

на тебе.

Брат ПЕРО

са породицом и

многобројна родбина

(13/288310)

Последњи поздрав свом оцу, тасту и деди

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ
1940–2020.

Тужни смо што смо те изгубили, а вечно захвал-

ни на свој бризи и љубави коју си нам пружио.

Живећеш у нашим срцима.

Ћерка ГОЦА, зет ИВАН

и унуци ВУК и АНДРИЈАНА

(81/1288476)

Последњи поздрав драгом оцу, свекру и деди

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ
1940–2020.

Живећеш вечно у нашим срцима.

Мирно спавај...

Син МИКИ, снајка БОЈАНА

и унуци ЛУКА и СЕРГЕЈ

(77/288476)

Последњи поздрав мом тати

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ
1940–2020.

Тата, увек си ми био ослонац и подршка и заувек

ћеш то и остати. Као мој анђео чувар,.

Воли те твоја ДАЦА

(79/288476)

Последњи поздрав свом супругу

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ
1940–2020.

Изгубила сам свог најдражег и јединог друга.

Раде, бићеш вечно у мом срцу и души.

(80/288476)

Последњи поздрав свом супругу и оцу

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ
1940–2020.

Хвала ти што си живео за нас и за све што си нам

пружио.

Вечно смо ти захвални.

Супруга ЉИЉАНА, син МИКИ

и ћерке ГОЦА и ДАЦА
(82/288476)

Нашој драгој

МИРЈАНИ

АНОВИЋ
рођ. Милутиновић

из Алибунара

8. X 1939 – 5. II 2010.

Никада те неће забо-

равити

МИЛОВАН, БОЈАН

и ДАМЈАН

(92/288514)
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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

ЂУРО

ЂИЛАС
1956–2019.

Навршава се годину

дана од смрти нашег

драгог Ђуре Ђиласа.

Помен ће се одржати

8. фебруара 2020, у

11 сати, на Новом

гробљу.

Ожалошћена

породица

(6/188296)

РУЖИЦА БОЧЕРЕК
1934–2019.

Прошло је годину дана тужних без тебе мама.
Бићеш заувек у мојим мислима и срцу.

Твој син СЛАВИША
(9/288301)

ЉУБИША ПЕТКОВ

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време

не лечи.
Твоји најмилији

(15/288322)

СЕЋАЊЕ

САВО

СТОЈИСАВЉЕВИЋ
7. II 2011 – 7. II 2020.

С љубављу и тугом

чувамо успомену на

тебе.

Твоја породица
(18/288325)

ЗЛАТОМИР

МИРЧЕТИЋ
2015–2020.

Недостајеш нам.

Воле те твоји

МИРЧЕТИЋИ

и ИЛИЋИ

(25/288338)

МИЛАН РАБЉЕНОВИЋ
2015–2020.

Прошло је пет година.
Препричавамо твоје шале и сећамо се твоје доброте.

Твоји најмилији
(27/288345)

ЦВИЈЕТА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
Била си домаћица вриједна поштовања, пожртвована и
добра за примјер и незаборав. Свакодневно те споми-
њемо. Девет година тугујемо и чувамо те од заборава.

Твоји најмилији
(37/288369)

РАДОВАН

БУБАЛО
11. II 2000 – 11. II 2020.

Вечно ћеш живети у

нашим срцима.

Његови најмилији

(40/288376)

6. II 2017 – 6. II 2020.

Тата,

ти си увек био у мом

свему.

НАЛЕ

(41/288382)

ВАСА

ПЕТРОВИЋ

Време пролази, бол и

туга остају.

Много нам недоста-

јеш.

Ћерка ЉИЉА

са породицом

(43/288388)

ЂУРА

ЂИЛАС

Прошла је година...

Недостајеш.

Мајка ЗОРКА, 

сестра ЛЕНКА, брат

МИЛАН и БРАНКА

са породицама
(53/288404)

Тата, толико недостајеш и ништа није исто јер тебе не-

ма...

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
6. II 2010 – 6. II 2020.

(57/288422)                                          Твоја ДРАГАНА са породицом

Четрдесет дана туга и бол

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ

ТИГАР
4. V 1961 – 31. XII 2019.

Нек Бог подари мир и спокој твојој души.

Нека те анђели чувају.

Твоја ДУШИЦА – живот твој

(63/288456)

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
6. II 2010 – 6. II 2020.

Још увек слушам твоје речи, као да си ту...!

(65/288464)

Драга наша

ТАМАРА ПЕРИЋ

… увек смо делили дугогодишње радости и ту-

ге. Недостајеш нам...

Породице ШУШЊАР и ЈУРАСОВИЋ

(87/ф)

Гоцо, једина и најмилија моја

ГОРДАНА ЧОБАНИН РОДАНОВА
23. VI 1973 – 26. XII 2019.

Прошло је четрдесет дана бола и туге како си изненада и

прерано отишла, али доћи ће дан среће када ћемо опет

бити заједно.

Твоја тужна мајка ЂУРЂИНА

(90/288493)

8. фебруара 2020. навршава се пуних

осам година откако није с нама

РАДОСАВ ЕСКИЋ
1942–2012.

Заувек си у нашим срцима.

Супруга ОЛГА и син БРАНИМИР

(64/288460)

Четрдесет тужних дана без тебе

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ
1961–2019.

Недостајеш нам.

Брат ПРЕДРАГ са породицом

(30/288353)

СЕЋАЊЕ

4. II 2005 – 4. II 2020.

ДАНИЦА БОЖИЋ

Успомену на супругу и мајку поносно чувамо у

својим срцима.

Живи у сваком тренутку наших живота. 

Супруг ЈОВАН, син ЖЕЉКО и ћерка

ЈЕЛЕНА са својим породицама
(39/288372)

ГРУЈИЦА

ШАПОЊИЋ
5. II 2009 – 5. II 2020.

У мом си срцу до кра-

ја...

Tугује за тобом твоја

сестра МАРИЈА

са породицом
(55/288420)

ГРУЈИЦА

ШАПОЊИЋ
5. II 2009 – 5. II 2020.

Све ове године тугује

за тобом твој брат

СЛАВКО са породи-

цом
(56/288420)
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7. фебруара наврша-

ва се година откада

није са нама наша

РАДОВАНКА

ЈОСИМОВ

Увек у нашим мисли-

ма и срцима.

Породица
(19/2883126)

У мислима и сећању

си увек са нама

БРАНИСЛАВ

ГРУЈИЋ
2009–2020.

Супруга МИЛИЦА

и ћерка БИЉАНА

са породицом

(32/288358)

8. фебруара 2020. даваћемо шестомесечни помен нашем драгом и никад

прежаљеном супругу, татици и деки

ОБРАДУ ЈОСИПОВИЋУ
2. VI II 1939 – 15. VI II 2019.

Дани пролазе, мили наш, а туга и бол за тобом су све већи.

Бескрајно смо ти захвални што смо те имали у нашим животима.

Оставио си неизбрисив траг и заувек ћеш живети у нашим срцима и сећању.

Поносно чувамо успомену на тебе, јер вољени никад не умиру.

Вечно ће те памтити и волети

Твоји најмилији

(14/288317)

Три године туге

МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ
1944–2017.

Време пролази, али бол и туга за тобом никада.
Твоји најмилији

(20/288327)

МИРОСЛАВ

СТАНКОВИЋ

Деда, недостајеш нам!

Хвала за велико срце

које је куцало за нас!

Твоји унуци и унуке:

НЕЦА, ЂОЛЕ, 

МИОНА и ЈАНА
(21/288327)

МИРОСЛАВ

СТАНКОВИЋ

Трећа година без тебе

брате!

Заборава нема, увек

ћеш бити у мом срцу и

мислима.

Сестра МИЛИЦА

са породицом
(22/288327)

Прошло је већ шест година...

ЗЛАТКО ЖИВКОВИЋ
5. II 2014 – 5. II 2020.

Ћале, време пролази, али празнина остаје.
Воли те твоја породица

(29/288351)

Драги наш

БАНЕ ПУТНИК

Прође десет година, а ти постојиш и трајеш кроз

најлепше успомене, које болно подсећају на све

што смо Твојим одласком изгубили. 

Недостајеш нам много и још више. Волимо те.

Унук МИЛОШ, син НИКИЦА, 

снаја БИЉА и супруга ЈОКА
(33/288365)

У петак, 7. фебруара

дајемо годину нашем

КОСТИ

ПЛАВШИЋУ

Супруга, ћерка, 

зет, унук, унука, 

праунуци и синовац

ЗОРАН са породицом
(12/288308)

10. фебруара навршавају се две године откако

није с нама наша вољена

БИЉАНА КОВАЧЕВИЋ

И даље у нашим срцима и мислима чувамо успо-

мену на тебе.

Супруг ВЕЛИМИР, ћерка ЈЕЛЕНА, 

син ВЛАДИМИР, отац СЛОБОДАН, 

зет БОЈАН и унук НИКОЛА

(10/288302)

У уторак, 11. фебруара 2020, у 11 сати, на Новом

гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни

помен нашем драгом

ГОРАНУ БИРЂАНУ

Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо

те изгубили. Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији

(17/288324)

8. фебруара 2020. навршава се шест тужних месеци ка-
ко нас је напустила наша Ружица

РУЖИЦА БОШКОВИЋ
рођ. Буквић

1939–2019.

Драга наша,

увек ћеш живети у нашим срцима, мислима и сећањима.
Почивај у миру!

Твоји најмилији

(42/288385)

9. фебруара 2020. навршиће се тринаест годи-

на од смрти

БОРИСАВА МИЛЕНКОВИЋА

Вољени никад не умиру, чуваћемо успомену

на тебе.

Твоји најмилији

(52/288403)

Поштованом

ВЕСЕЛИНУ РАДУЛОВИЋУ ВЕЛУ
обућару

Вечно ћеш остати у нашим срцима и сећањима.
Твоји најмилији

(24/288335)

Сећање на драге родитеље

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

МИРКО МИЛИЦА
2005–2020. 1995–2020.

(48/288396)
                                              Син РАДИША са породицом

10. фебруара је годину дана откако није с нама

СТЕВАН РАНИСАВЉЕВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја породица
(16/288323)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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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)

Овај пе ри од је из у зет но по -
во љан ако се ба ви те са мо -
стал ним де лат но сти ма. Има -
ће те и сре ће с фи нан си ја ма.
Се ки ра ће те се за ста ри јег
чла на по ро ди це. Ма лак са ли
сте.

Чу вај те се ури нар них ин фек -
ци ја. Ве ли ка по моћ при ја те -
ља до не ће вам ве ћу су му
нов ца. Мо гу ће је јед но ле по
по знан ство, ко је мо же пре -
ра сти у ве ли ку љу бав.

Ма ло сте па ра но ич ни. Не до -
ста так нов ца је хро ни чан, па
ако има те хо би, по тру ди те
се да га пре тво ри те у по сао.
Раз ми сли те о то ме да ли је
парт нер је ди ни кри вац за
тре нут не про бле ме.

Ста ра љу бав вам се вра ћа у
жи вот, а с њом и ста ри про -
бле ми. По слов на си ту а ци ја
се по ла ко раш чи шћа ва, па
ће се мно ги вра ти ти на по -
че так. Бо ло ви у врат ном де -
лу кич ме.

Не раз ми шљај те ове сед ми -
це о то ме ка ко да про на ђе те
ру пу у за ко ну у ве зи с по -
слом ко ји вам се ну ди, јер
ће те има ти ви ше ште те не го
ко ри сти. Гр че ви у ми ши ћи -
ма но гу.

Бу ди те мир ни и ра ци о нал -
ни. Не та ла сај те пре ви ше.
Па зи те на шта тро ши те но -
вац. Са че кај те да вам прет -
по ста вље ни пру жи шан су за
да љи на пре дак у ка ри је ри.

Ва ша пре те ра на им пул сив -
ност до не ће вам про бле ме
са сто ма ком. Од сре де ће те
би ти скло ни ри зи ко ва њу, а
ваш уну тра шњи глас вам го -
во ри да је успех на до хват
ру ке.

Је дан су срет ће то тал но про -
ме ни ти ва ше по гле де на љу -
бав, и то на бо ље. Мо же те
оче ки ва ти леп по слов ни
аран жман и ве ли ки фи нан -
сиј ски до би так. Чу вај те се
пре хла де.

Кон цен три ши те се на то да
ре ши те про бле ме с парт не -
ром, без за је дљи во сти и оп -
ту жи ва ња. Пре о ку пи ра ност
по слом, по себ но од че тврт -
ка, вра ти ће вам са мо по у -
зда ње.

По зив бли ског при ја те ља
или чла на по ро ди це за пут у
ино стран ство до сре де. По -
ма ло сте гру би и скло ни
стал ним су ко би ма с парт не -
ром. Спу сти те ма ло лоп ту.

До кра ја сед ми це ће те до би -
ти по зив за је дан ва жан
раз го вор. То овог тре нут ка
не ће ре ши ти ва ше про бле -
ме, али ће не ке ства ри и те
ка ко убр за ти. Сре ћа вам се
чи та с ли ца.

Љу бав, за до вољ ство, ве -
рид бе, бра ко ви и по знан -
ства обе ле жи ће ову сед -
мицу. Мно ге Де ви це ће до -
би ти вест о не ком на след -
ству, а мо гућ је и до би так
на лу три ји.

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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Овај град је и то до че као – при -
ват ну бол ни цу за ле че ње оч -
них бо ле сти, ко ја ће убу ду ће
но си ти на зив „Све ти Ва си ли је
Остро шки”.

Ме ђу тим, то не тре ба пре ви -
ше да чу ди ако се зна да по сто -
је љу ди ко ји ма по ме ра ње гра -
ни ца ни је стра но, а већ су се
до ка за ли у по гле ду по ну де ши -
ро ког спек тра ме ди цин ских
услу га.

Реч је, на рав но, о ком па ни -
ји Ау то-цен тар „Зо ки”, на да -
ле ко пре по зна тљи вој по сме -
лим и ра зно вр сним по слов -
ним по ду хва ти ма.

Све га не ко ли ко го ди на на-
кон на стан ка пр вог (и за сад
јединог) при ват ног за во да за
здрав стве ну за шти ту у Вој во -
ди ни ком па ни ја Ау то-цен тар
„Зо ки” на чи ни ла је но ви ис -
ко рак ка омо гу ћа ва њу екс пе -
ди тив ни јег пру жа ња ме ди цин -
ских услу га у на шем гра ду и
окру же њу.

На и ме, по окон ча њу ком -
плек сних, али ефект но из ве де -
них при пре ма, пре ма ра ни је
уста но вље ном пла ну, у ро ку је
отво ре на Спе ци јал на бол ни ца
за ле че ње оч них бо ле сти под
на зи вом „Све ти Ва си ли је Остро -

шки”. Но ва уста но ва би ће прак -
тич но део успе шне по слов не
по ро ди це ко ју пред во ди пре -
ка ље ни пред у зет ник Зо ран Пе -
шев ски, под чи јим окри љем у
вре ме шној али очу ва ној гра ђе -
ви ни у Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа
број 1, по ред по ме ну тог за во -
да, већ го ди на ма функ ци о ни -
шу и сред ња шко ла „Ви зи ја”,
нај ста ри ји не дељ ник на Бал -
ка ну „Пан че вац” и не дав но
отво ре на ау то-шко ла.

И (ви сок) ква ли тет 
и (ниска) це на

Још је дан пре лом ни мо ме нат
у исто ри ји ове ком па ни је до -
стој но је обе ле жен у су бо ту, 1.
фе бру а ра, ка да је у До му вој -
ске, у при су ству број них при -
ја те ља и зва ни ца, и зва нич но
про гле да ло ње но но во че до.

А то ме ка кви су ви ди ци ње -
них ини ци ја то ра, на кон што
га је при год но на ја вио уред -
ник „Пан чев ца” Алек сан дар
Жив ко вић, нај пре је го во рио
пр ви ме ђу њи ма – Зо ран Пе -
шев ски. Он се у свом пред у -
зет нич ком ду ху, не дан гу бе ћи
ни ча ска, од мах ба цио на су -
шти ну, ис та кав ши да овај до -
га ђај пред ста вља по ди за ње
здрав стве них услу га у Пан че -
ву на ви ши ни во, уз на по ме ну
да је но ва бол ни ца опре мље на
нај са вре ме ни јим апа ра ти ма

ко ји ма ће ра ди ти нај бо љи
струч ња ци с ВМА, из Кли нич -
ког цен тра Ср би је и из Оч не
бол ни це у Пан че ву.

– По себ на по вољ ност за бу -
ду ће ко ри сни ке би ће то што је,
скла па њем уго во ра са РФ ЗО-
ом , на ша бол ни ца ушла у си -
стем здрав стве них уста но ва чи -
је услу ге по кри ва овај др жав -
ни фонд. Сто га су гра ђа ни са да
не мо ра ју да пу ту ју ка ко би до -
би ли вр хун ску услу гу – до ве ли
смо им оф тал мо ло ге у цен тар

гра да и омо гу ћи ли пре гле де и
опе ра ци је по при хва тљи вим це -
на ма, ни жим од оних у оста -
лим слич ним здрав стве ним
уста но ва ма у око ли ни, али уз
на по ме ну да оне ни ка ко не иду
на у штрб ква ли те та! – по ру чио
је Пе шев ски.

На де лу и ху ма ност

Он је до дао да, за хва љу ју ћи
ви ше де це ниј ском успе шном
по сло ва њу и фи нан сиј ској ста -
бил но сти ком па ни је, Спе ци -
јал на бол ни ца мо же да обез -
бе ди усло ве пла ћа ња до ступ -
не свим па ци јен ти ма, без
обзира на сво ју ма те ри јал ну
си ту а ци ју.

– С тим у ве зи же лим да на -
по ме нем и то да ће опе ра ци ју
ка та рак те о соп стве ном тро -
шку мо ћи да оба ве и они ко ји
ни су на ли сти че ка ња, при че -
му су и за њих пред ви ђе не по -
себ не по год но сти у ви ду од -
ло же ног пла ћа ња на шест ме -
сеч них ра та пу тем ад ми ни -
стра тив не за бра не или че ко ва
гра ђа на. Уз све то, све сни чи -
ње ни це да по је ди ни гра ђа ни
жи ве у те шким еко ном ским
усло ви ма и да не ма ју оба ве -
зно здрав стве но оси гу ра ње,
пред ви де ли смо и од ре ђе ни
број гра тис опе ра ци ја ка та -
рак те ка ко би смо им по мо гли

да ре ше тај, до са да не пре мо -
стив здрав стве ни про блем –
на гла сио је вла сник ком па ни -
је „Зо ки”.

Ње гов за ме ник и ду го го ди -
шњи са рад ник Ду шан Дој чи -
нов ски по де лио је слич на раз -
ми шља ња у по гле ду ви зи ја и
ам би ци ја, уз кон ста та ци ју да
је за сав тај успех био нео п хо -
дан хар мо ни чан тим спо соб -

них и, пре све га, до брих љу ди.
А то је, до бро се зна, до бит на
ком би на ци ја...

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

СВЕ ЧА НО ОТВО РЕ НА ОЧ НА БОЛ НИ ЦА „СВЕ ТИ ВА СИ ЛИ ЈЕ ОСТРО ШКИ”

СТВО РЕ НИ СВИ УСЛО ВИ ЗА БИ СТАР ПО ГЛЕД ПАН ЧЕ ВА ЦА

Појачање из Очне болнице Панчево

Ускоро почиње заказивање операција

Стручњаци са ВМА део су тима Специјалне болнице

Представници РФЗО-а

Пријатељи компаније Ауто-центар „Зоки”

Зоран Пешевски, директор компаније Ауто-центар „Зоки”

ЗА КА ЗИ ВА ЊЕ

ПРЕГЛЕ ДА 

ПО ЧЕТ КОМ МАР ТА

Уси ја ли су се те ле фо ни.

Али по треб но је још са мо

ма ло стр пље ња.

Спе ци јал на оч на бол ни -

ца „Све ти Ва си ли је Ос тро -

шки” оба ве шта ва све за ин -

те ре со ва не су гра ђа не да

кра јем фе бру а ра сти жу

спи ско ви из слу жбе РФ ЗО

за па ци јен те ко ји стек ну

пра во на опе ра ци ју ка та -

рак те у овој здрав стве ној

уста но ви.

Због то га ће за ка зи ва ње

пре гле да и опе ра ци ја за

њих, али и за све оста ле па -

ци јен те, стар то ва ти по чет -

ком мар та.



На ка дет ском тур ни ру у Ла за -
рев цу, ко ји је про шлог ви кен -
да ор га ни зо вао ШК Ко лу ба ра,
чла но ви Шах клу ба „Аље хин”
из Пан че ва осво ји ли су се дам
ме да ља.

У гру пи нај мла ђих так ми ча -
ра сва три од лич ја су за слу жи -
ли на ши ма ли су гра ђа ни. Нај -
вред ни ји тро феј, са свим по бе -
да ма, за ра дио је Аљо ша Ка нач -
ки. Дру го ме сто, са са мо јед -
ним по ра зом, при па ло је Јо ва -
ну Ви та су, а брон зом се оки -
тио Ву ка шин Ко ва че вић.

За ни мљи во је би ло и у так -
ми че њу мла ђих де вој чи ца. Ни -
на Јо чић је осво ји ла сре бр ну
ме да љу на свом де би тант ском
тур ни ру. У кон ку рен ци ји мла -
ђих де ча ка Ан дреј До бри чан,
иа ко нај мла ђи у тој гру пи, за -
ра дио је брон за но од лич је, а
ме да љу истог сја ја за слу жио је
и Вук Ка нач ки, али у кон ку -
рен ци ји ста ри јих де ча ка.

Чла но ви ма пан че вач ког
клуба тро феј ни је из ма као ни
у нај ста ри јој гру пи – Ми ха и -
ло Па сер је са са мо јед ним

по ра зом на тур ни ру за слу жио
сре бро.

По стиг ну тим ре зул та том Шах
клуб Аље хин је још јед ном до -
ка зао да је је дан од нај у спе -
шни јих и нај пер спек тив ни јих
ка дет ских клу бо ва у др жа ви.

Мла ди ша хи сти из на шег
града по сти гли су од ли чан

резултат и на ви кенд-тур ни ру
у ор га ни за ци ји ШК-а „Гли га” у
Ба тај ни ци.

У нај мла ђој гру пи ша хи ста
Ан дреј До бри чан је са шест по -
бе да из се дам пар ти ја за у зео
пр во ме сто, али у на кнад ном
до и гра ва њу му је ипак при па -
ло сре бр но од лич је.

Три на е сти три јумф
Ди на ма

У су бо ту с Про ле те ром

По сле зим ске па у зе про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Су пер -
ли ги за ру ко ме та ше. Ли дер
шам пи о на та, тим из на шег гра -
да, ко ји је на од мор оти шао са
ско ром од два на ест по бе да и
два по ра за, по бољ шао је свој
бо дов ни сал до.

Пан че вач ки „жу то-цр ни” су
на про гра му има ли го сто ва ње
у Ки кин ди и мег дан са исто и -
ме ним до ма ћим ти мом. Иа ко
су Иван Дис тол и ње го ви са и -
гра чи на то го сто ва ње оти шли
као ап со лут ни фа во ри ти, ни су
пот це ни ли ри ва ла. Игра ли су
мак си мал но озбиљ но, па су за -
слу же но оства ри ли но ви три -
јумф: Ки кин да –Ди на мо 32:42
(16:18).

Ко на чан ис ход до вољ но го -
во ри о од но су сна га на пар ке -
ту дво ра не „Је зе ро” у Ки кин -
ди. До ма ћи тим је у пр вом по -
лу вре ме ну успе вао да пру жи
ка кав-та кав от пор ли де ру из
Пан че ва, па је око 400 гле да -
ла ца при су ство ва ло за ни мљи -
вој утак ми ци. Ди на мо је на по -
лу вре ме ну имао „са мо” два го -
ла ви шка, па су се сви у ха ли
по на да ли да ће и на ста вак
сусре та до не ти ре зул тат ску
неиз ве сност...

На сре ћу по кло ни ка спор та
из Пан че ва, та ко ни су ми сли -
ли и мом ци у жу то-цр ној
спорт ској опре ми. Ди на -
мовци су у дру гом по лу вре -
ме ну до да ли гас, игра ли су

агре сив но и ефика сно у на па -
ду и пот пу но су сло ми ли от -
пор ри ва ла, ко ји је го то во не -
стао с те ре на. По бед ник је био
по знат већ по сле пр вих шест-
се дам минута игре у дру гом
по лу вре ме ну...

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Аким Ком не нић та ко су
по ка за ли за ви дан ни во фор ме
већ на стар ту дру гог де ла шам -
пи о на та, а у оства ри ва њу убе -
дљи вог три јум фа у Ки кин ди
ни је им сме та ло ни то што је
ри вал имао са мо шест ми ну та
ис кљу че ња, на спрам њи хо вих
два на ест.

Би ло ка ко би ло, ру ко ме та -
ши из на шег гра да на ста ви ли

су по бед нич ки по ход кроз Ар -
кус су пер ли гу Ср би је. По сле
про шло не дељ ног, пет на е стог

ко ла пр вом пра ти о цу Же ле зни -
ча ру из Ни ша ума кли су за
шест бо до ва.

Ва жан три јумф у Ки кин ди
оства ри ли су: Ми ло ше вић, Па -
вло вић (че ти ри го ла), Бу -
њевчевић (је дан), Шо тић, Ди -
ми три је вић (пет), Са вић (три),
Зла та но вић, Дис тол (три),
Милен ко вић (шест), Ба ру џић
(де сет), Го лу бо вић (два), Ко -
ста ди но вић (се дам), Ми лу но -
вић, Вуч ко вић, Ра до ва но вић и
Ми тро вић (је дан гол).

Иду ћег ви кен да љу би те љи
игре с „ле пљи вом лоп том” у
на шем гра ду мо гу оче ки ва ти
још јед ну ру ко мет ну по сла сти -
цу. У Ха лу спор то ва до ла зи
Про ле тер из Зре ња ни на, ко ји с
клу пе пред во ди наш су гра ђа -
нин Љу бо мир Об ра до вић. Зре -
ња нин ци ма баш и не цве та ју
ру же у шам пи о на ту, али то не
зна чи да не ће би ти до брог ру -
ко ме та на Стре ли шту. На про -
тив. Овај меч, ко ји по чи ње у
19 са ти, ни ка ко не би тре ба ло
про пу сти ти.
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С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ЖУ ТО-ЦР НИ” ПРО ТУТ ЊА ЛИ КРОЗ КИ КИН ДУ

ТАБЕЛА СУПЕРЛИГЕ

1. ДИНАМО 15 13 0 2 434:374 26

2. ЖЕЛЕЗНИЧАР 15 9 2 4 464:408 20

3. НОВИ ПАЗАР 15 9 1 5 416:390 19

4. ДУБОЧИЦА 15 9 0 6 373:369 18

5. ПАРТИЗАН 15 8 1 6 416:406 17

6. КИКИНДА 15 7 1 7 414:440 15

7. РУДАР 15 6 2 7 381:402 14

8. СПАРТАК 15 5 3 7 354:380 13

9. ШАМОТ 15 4 2 9 387:411 10

10. ПРОЛЕТЕР 15 4 2 9 417:442 10

11. ОБИЛИЋ 15 4 1 10 421:427 9

12. ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 15 4 1 10 357:384 9

Одр жа но је Град ско пр венство
у од бој ци за му шкар це у кон -
ку рен ци ји сред њих школа.

До ма ћин так ми че ња је била
Ма шин ска шко ла Пан че во, а
по ред еки пе из те обра зов не
уста но ве, над ме та ли су се и
ти мо ви Гим на зи је „Урош
Предић”, Ме ди цин ске шко -
ле „Сте ви ца Јо ва но вић” и

Елек тротех нич ке шко ле „Ни -
ко ла Те сла”.

У ве о ма уз бу дљи вој и не из -
ве сној фи нал ној утак ми ци
уче ни ци Ма шин ске шко ле би -
ли су бо љи од вр шња ка из
Гим на зи је, па су три јум фо ва -
ли са 2:1 у се то ви ма. Тре ће
ме сто је за у зе ла еки па ЕТШ
„Ни ко ла Те сла”.

Ово го ди шњу так ми чар ску се -
зо ну чла но ви ЏК-а „Ака де -
ми ја Јо чић” из Стар че ва отво -
ри ли су над ме та њем на ме -
ђу на род ном тур ни ру у Алек -
син цу, про шлог ви кен да.

У кон ку рен ци ји 300 бо ра -
ца из пет окол них зе ма ља
стар че вач ки „ака дем ци”, иа -
ко де сет ко ва ни због ви ру са,
ко ји је мно ге ма ле бор це
оставио у кре ве ти ма, по сти -
гли су из ван ре дан ре зул тат.

Ти ја на Ста на и Ми -
јат Ву ко са вље вић су се
пла си ра ли на пе та ме -
ста у сво јим ка те го ри -
ја ма. Жељ ко Цвет ко -
вић је имао од ли чан
на ступ и по сле две си -
гур не по бе де до шао до
фи на ла, у ко јем је,
спле том окол но сти, из -
гу био од ри ва ла из
Вин че, па се оки тио
сре бр ним од лич јем.

Пе тар Но ва ко вић је
сјај ним по бе да ма за -
по чео ово го ди шњу ми -
си ју од бра не во де ће по -

зи ци је на ранг-ли сти ЏСС-а.
Он је ле пим ба ца њи ма у две
ква ли фи ка ци о не бор бе из бо -
рио ула зак у фи на ле.

У бор би за зла то од ме рио је
сна ге с до ма ћим бор цем, ко ји
је као ми ље ник пу бли ке сва -
ка ко био у пред но сти. Ипак,
Пе тар је одо лео том при ти ску
и ис ку сно во дио меч, а пред
сам крај бор бе ефект ним ба -
ца њем са вла дао је ри ва ла и
осво јио нај вред ни ји тро феј.

НАД МЕ ТА ЊЕ СРЕД ЊО ШКО ЛА ЦА У ОД БОЈ ЦИ

„МА ШИН СКА” НАЈ БО ЉА У ГРА ДУ

По след ње не де ље у ја ну а ру
Ср би ја се укљу чи ла у Ме ђу -
на род но си мул та но так ми -
че ње у ре ша ва њу ша хов ских
про бле ма.

На овом нај ма сов ни јем
свет ском ре ша вач ком над -
ме та њу, ко је је одр жа но ше -
сна е сти пут за ре дом, уче ство -
ва ло је око 900 так ми ча ра из
32 зе мље, ко ји су би ли по де -
ље ни у три ка те го ри је.

До ма ћин про бле ми сти ма
у Ср би ји био је Ша хов ски
клуб Бе о град, а над ме та ње
у пр вој, ујед но и нај ја чој гру -
пи, за ре ша ва че с реј тин гом
из над 2.000 по е на, бо до ва -
ло се као пр во од укуп но се -
дам ко ла Ли ге ре ша ва ча Ср -
би је за 2020. го ди ну.

Мла ди Пан че вац Или ја
Се ра фи мо вић је но вим
одлич ним ре зул та том по но -
во ис та као кан ди да ту ру за

учешће у ре пре зен та ци ји Ср -
би је на пред сто је ћим так -
ми че њи ма.

Он је са осво је них 43,5 по -
е на, од 60 мо гу ћих, за у зео
дру го ме сто, од мах иза ко -
ле ге из ре пре зен та ци је, ве -
ле мај сто ра Мла де но ви ћа. На -
кон су ми ра ња ре зул та та из
свих зе ма ља уче сни ца Или -
јин ре зул тат је до дат но до -
био на те жи ни, јер је наш

пет на е сто го ди шњи су гра ђа -
нин за вр шио на де о би тре -
ћег ме ста на свет ском ни воу
у кон ку рен ци ји ју ни о ра до
23 го ди не, са истим бро јем
по е на и вре ме ном ре ша ва -
ња с так ми ча ром из Ру си је.

На гра да за овај сја јан ре -
зул тат би ће му до де ље на на
Кон гре су свет ске фе де ра ци -
је за про блем ски шах, ко ји
ће би ти одр жан на Ро до су
по чет ком ок то бра.

РЕ ША ВА ЊЕ ША ХОВ СКИХ ПРО БЛЕ МА

СВЕТ СКА БРОН ЗА ЗА ИЛИ ЈУ

НО ВО СТИ СА ША ХОВ СКЕ ТА БЛЕ

ВИ КЕНД У ЗНА КУ „АЉЕ ХИ НА”

ЏУ ДО У АЛЕК СИН ЦУ

„АКА ДЕМ ЦИ МА” ЗЛА ТО И СРЕ БРО

ЏУ ДО-ТУРНИР

БРОН ЗА НИ 
МИ ЛА И ВУК

На џу до-тур ни ру „Тро феј Вр -
шца”, ко ји је ор га ни зо вао та -
мо шњи клуб Ло ко мо ти ва, уче -
ство ва ли су и так ми ча ри ЏК-а
Пан че во.

Као и мно го пу та до са да,
та лен то ва ни бор ци су се и с
тог над ме та ња вра ти ли оки ће -
ни ме да ља ма.

У ка те го ри ји до 34 кг, у сво -
јим кон ку рен ци ја ма, брон за не
ме да ље су осво ји ли ста ри ја по -
ле тар ка Ми ла Ка ли нић и ста -
ри ји пи о нир Вук Вељ ко вић.
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Ва жна по бе да 
пан че вач ких 
ко шар ка ша

На реду су нај ва жни је
утак ми це

Су бо та, 1. фе бру ар – дан ко ји
ће љу би те љи игре под обру че -
ви ма у на шем гра ду ду го пам -
ти ти. На про гра му је би ло 18.
ко ло Ко шар ка шке ли ге Ср би је,
а у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту го сто вао је је дан од нај бо -
љих срп ских ти мо ва. Не при ко -
сно ве ни вла дар КЛС-а и ли дер
АБА 2 ли ге – Бо рац из Чач ка.

Иа ко је играо на свом те ре -
ну, Та миш је у овај ду ел ушао
као пот пу ни аут сај дер – оп те -
ре ћен два ма не срећ ним по ра -
зи ма у по след њим тре ну ци ма,
с по љу ља ним са мо по у зда њем,
с при ти ском бор бе за оп ста нак
у ли ги...

Ипак, на ра дост свих љу би -
те ља спор та у на шем гра ду, тим
из Пан че ва је још јед ном по -
ка зао да је нај бо љи ка да је нај -
те же. Ка да су сви по че ли да га
от пи су ју... Тре нер Бо јан Јо ви -
чић је ус пео да „убе ди” сво је
игра че да мо гу да по бе ђу ју, па
се на Стре ли шту у су бо ту уве -
че сла вио и ве ли ки три јумф:
Та миш –Бо рац 84:79, по че твр -
ти на ма: 21:17, 17:24, 17:19 и
29:19.

Ко шар ка ши из на шег гра да
су хра бро за по че ли овај су срет.
Нај пре је по ен ти рао Пре драг
Пр ља, а „трој ка” Џе ри да Ро уд -
са за 5:0 већ на са мом стар ту
под гре ја ва ла је не ки при та је -
ни оп ти ми зам да Та миш мо же
сти ћи до ве ли ког из не на ђе ња.
Ча ча ни су уз вра ти ли истом ме -
ром, али је убр зо и Ла зар Ва -
сић по го дио за три по е на... Та -
миш је био пот пу но рав но пра -
ван с ли де ром, ни је устук нуо
ни за пе даљ. Ни је се упла шио.
„Трој ка” Ми ло ша Ни ко ли ћа у
по след њим се кун да ма пр ве че -
твр ти не за 21:17 де фи ни тив но
је по твр ди ла да Та миш има ве -
ли ку шан су...

Ве ли ка бор ба на сва ком де -
лу те ре на во ди ла се и у дру гој
че твр ти ни. Го сти су за и гра ли
ефи ка сни је, ус пе ли да из јед -
на че, па и да по ве ду, али да се
пре ви ше „од ле пе”, ни је им до -
зво ља вао од лич ни Ро удс, ко ји
је у тим мо мен ти ма био цен -
трал на фи гу ра на те ре ну. По -
ен ти рао је из ра зних си ту а ци -
ја, а ка да је на три ми ну та до
по лу вре ме на украо јед ну лоп -
ту Ча ча ни ма, „за ку цао” у њи -
хов кош и сма њио на 32:33, ат -
мос фе ра у ха ли до шла је до
тач ке уси ја ња. Бо рац је „трој -
ком” ма ло ути шао гле да ли ште,
али је већ у сле де ћем на па ду
Аљо ша Јан ко вић уз вра тио Ча -
ча ни ма на исти на чин, за 36:39
и но во оду ше вље ње пу бли ке.

Ко шар ка ши из Чач ка су на
по лу вре ме ну има ли три по е на
„ви шка” (38:41), па се ве ли ка
бит ка оче ки ва ла и у на став ку
утак ми це.

Већ по чет ком дру гог по лу -
вре ме на Јан ко вић је но вом
„трој ком” из јед на чио на 41:41,
а он да је усле дио пе ри од игре
ко ји је про те као у зна ку го сти -
ју. Ча ча ни су не ка ко ла ко сти -
гли до осет ни је пред но сти
(45:54), Пан чев ци се ни су пре -

да ва ли... Но во по ја ча ње Та ми -
ша Де рик Фе нер украо је јед ну
лоп ту, а по том ју је „за ку цао” у
кош ри ва ла за 51:56. Тре нер
Бор ца Мар ко Ма ри но вић ре а -
го вао је тајм-ау том, го сти су
убр зо по ве ли с 51:60, па је и
Бо јан Јо ви чић за тра жио пре -
дах за сво је мом ке. И ус пе ло
је. Са ша Ра до вић је у по след -
њим се кун да ма по ен ти рао, уз
фа ул про тив ни ка, а по том је
био си гу ран и с ли ни је сло бод -

них ба ца ња, па је пред по след -
њи пе ри од утак ми це ре зул тат
гла сио 55:60.

Нај у збу дљи ви ја је би ла че -
твр та че твр ти на. Од го вор ност
је на по чет ку по след њег пе ри -
о да пре у зео Алек са Ча бри ло,
ко ји је с три уза стоп не „трој -
ке” пот пу но пре о кре нуо ток
утак ми ца, али и ре зул тат, па је
Та миш по сле три ми ну та игре
во дио са 64:63. Ча ча ни ни су
од у ста ја ли ни та да, па су убр зо

они опет би ли у пред но сти –
64:67. Бо јан Јо ви чић је по но во
био при мо ран да за тра жи тајм-
аут, а он да су се раз и гра ли Ми -
лош Ни ко лић и Са ша Ра до -
вић... Ни овај су срет ни је про -
те као без ко шар ка шке дра ме.
Не што ма ње од два ми ну та пре
кра ја утак ми це Бо рац је во дио
с три по е на раз ли ке (76:79), а
он да су мом ци Бо ја на Јо ви чи -
ћа до да ли гас... Нај пре је по -
ен ти рао Пр ља, Ни ко лић је

после со ло про до ра по ви сио на
82:79, а по том је овај сјај ни
плеј Та ми ша, два де се так се -
кун ди пре кра ја, оба пу та био
си гу ран и с ли ни је сло бод них
ба ца ња, за ко нач них 84:79 и
ве ли ко сла вље на те ре ну и три -
би ни Ха ле спор то ва. Емо ци је
су „про ва ли ле”, би ло је и су за
ра до сни ца... Та миш је та ко по -
стао тек дру га еки па ко ја је ове
го ди не до би ла Бо рац у КЛС-у.

– На дам се да ће нам ова по -
бе да да ти ве тар у ле ђа да бу де -
мо пра ви и на на ред ним утак -
ми ца ма, јер нам пред сто је из -
у зет но ве ли ка ис ку ше ња – ре -
као је по сле утак ми це ко шар -
каш Та ми ша Аљо ша Јан ко вић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ни ко лић (10 по е -
на), Ча бри ло (18), Ра до вић
(13), Ва сић (три), Па ви ће вић
(два), Фе нер (че ти ри), Ву ко -
ји чић, Пр ља (14), Јан ко вић
(се дам), Лу чић, Ро удс (13 по -
е на) и Ла бу до вић.

– Че сти там мо јим мом ци ма
на ве ли кој по бе ди, али и еки -
пи Бор ца на све му што чи ни
ове се зо не. Од и гра ли смо до -
бар меч, ве ро ва ли смо да мо -
же мо сти ћи до по бе де и ус пе -
ли смо да ис ко ри сти мо умор
ко шар ка ша из Чач ка. Ни смо
има ли ни сре ће у не ким прет -
ход ним утак ми ца ма, са да је све
би ло ка ко тре ба, али овај три -
јумф нам ни шта не ће зна чи ти
ако и у на ред ним ме че ви ма не
бу де мо игра ли на истом ни воу.
Мо ра мо да на ста ви мо у овом
рит му, да да мо све од се бе ка -
ко би смо из бо ри ли оп ста нак у
ли ги – ис та као је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре тре нер Та ми -
ша Бо јан Јо ви чић.

Већ у пе так, 7. фе бру а ра, еки -
пу из на шег гра да че ка но во
ве ли ко ис ку ше ње. На про гра -
му је пут у Но ви Па зар...
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кф1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПРОЛЕТЕР
субота, 19 сати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО – СПАРТАК (Љ)
субота, 16 сати
мушкарци

Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – ТАМИШ

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ВИРТУС БАСКЕТ
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ
субота, 19 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО 32:42

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Врање: ВРАЊЕ–ДИНАМО 3:1
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ 84:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС 93:72
Панчево: ДИНАМО–БНС 86:59

КА ЧА РЕВ ЦИ МА
ШЕСТ МЕ ДА ЉА

У су бо ту, 1. фе бру а ра, одр жан
је тра ди ци о на лан тур нир „Тро -
феј Вр шца”, ко јим је и зва нич -
но по че ла но ва так ми чар ска
се зо на у овом спор ту.

Над ме та ло се 500 бо ра ца из
67 клу бо ва из Ру си је, Бу гар ске,
с Ки пра, из Ма ке до ни је, Грч -
ке, Ру му ни је, Цр не Го ре, Ма -
ђар ске, БиХ, Укра ји не, Ита ли -
је, Хо лан ди је, Сло ве ни је, Хр -
ват ске и Ср би је.

У та ко ја кој кон ку рен ци ји за -
па же ни су би ли и мла ди так ми -
ча ри Џу до клу ба Је дин ство из
Ка ча ре ва. Нај у спе шни ји је био
Кри сти јан Лех ни, ко ји је осво -
јио нај сјај ни је од лич је. Не ма ња
Ни шић и Или ја Ан ђе ло вић оки -
ти ли су се сре бром, а брон зе су
за слу жи ли Ја на Пеј но вић, Мили -
ца Пе шић и Ми лош Сто ја новић.

Уче ство ва ли су и: Алек са
Лех ни, Де јан Ни ко лић, Оли -
вер По љак, Алек са Бо кун, Да -
мјан Ме лиш, Ла зар Ри стов ски,
Ксе ни ја Авра мов ски и Же ља -
на Велковски.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЕВРОП СКИ ДЕБИ
ЗДЕ ШИЋА

Ре пре зен та ци ја Ср би је у ка -
ра теу оба ви ла је за вр шне при -
пре ме у Кра гу јев цу, а нај бо љи
ка де ти, ју ни о ри и мла ђи се ни -
о ри у на шој зе мљи от пу то ва ли
су на Европ ско пр вен ство, ко је
се одр жа ва од 6. до 9. фе бру а -
ра у Бу дим пе шти.

У са став ре пре зен та ци је Ср -
би је ко ја ће по ку ша ти да оства -
ри што бо љи ре зул тат у глав -
ном гра ду Ма ђар ске увр штен
је и так ми чар Ди на ма Алек -
сан дар Зде шић. Он ће се над -
ме та ти у ка та ма по је ди нач но
у кон ку рен ци ји ју ни о ра. Ре -
зул та ти ма ко је је оства рио у
2019. го ди ни Алек сан дар је
ап со лут но за слу жио по зив у
на ци о нал ни тим, а ово ће би -
ти ње гов де би на европ ском
пр вен ству.

МАР КО КАО ФИ ШЕР
Пр ви при ват ни Ша хов ски
савез Ср би је из Бе о гра да про -
те клог ви кен да је ор га ни зо вао
кадет ско др жав но пр вен ство у
бр зо по те зном ша ху за 2020.
го дину.

Тем по игре је био са вре ме -
ни „блиц” од три ми ну та по
игра чу плус две се кун де бо ни -
фи ка ци је по по те зу, а так ми -
ча ри су би ли по де ље ни у три
ста ро сне гру пе.

Ово је дру го Пр вен ство Срби -
је у овој атрак тив ној ша хов ској
ди сци пли ни ко је је ор га ни зо -
вао овај са вез. На прет ход ном
је наш су гра ђа нин Мар ко Ми -
ла но вић осво јио пр во ме сто у
Ср би ји у кла си до че тр на ест
го ди на.

Ове го ди не мла ди Ми ла но -
вић је ле стви цу по ди гао још
ви ше, при ја вив ши се за нај -
ста ри ју гру пу, где су се над -
ме та ли игра чи до осам на ест
го ди на.

По сле осам ко ла ре зул тат је
исти као и про шли пут – „фи -
ше ров ски”. Мар ко је оства рио
осам по бе да из осам пар ти ја,
па је та ко за слу жио ве ли ки пе -
хар за ап со лут ног по бед ни ка
тур ни ра, злат ну ме да љу, али и
бес плат но уче шће на на ред ном
Пр вен ству Ср би је у ор га ни за -
ци ји овог ша хов ског са ве за.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ДЕ ЈАН ПЕ ШИЋ ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ СА ВЛА ДАО ЛИ ДЕ РА

Стране припремио

Александар
Живковић

Пан че вач ка „дру жи на”
на пра вом пу ту

Сле ди фи на ле 
Ку па Ср би је у Ни шу

У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жан тре ћи ме ђу на -
род ни тур нир у стре ља штву
под на зи вом „Вој во ди на куп”.
На том пре сти жном над ме та -
њу уче ство ва ло је 110 стре ла -
ца из шест зе ма ља. У вр ло ја -
кој кон ку рен ци ји так ми ча ри
Стре љач ке дру жи не „Пан че во
1813” по но во су оства ри ли за -
па же не ре зул та те.

Де јан Пе шић је од лич но пу -
цао у ква ли фи ка ци ја ма, па је
са 622,9 по го ђе них кру го ва
осво јио дру го ме сто. Наш су -
гра ђа нин је био од ли чан и у
фи на лу, где је у кон ку рен ци ји

осам нај бо љих стре ла ца у га -
ђа њу из ва зду шне пу шке осво -
јио ви це шам пи он ску ти ту лу.
Вр ло ма ло му је не до ста ја ло
да по но ви успех од пре две го -
ди не, ка да је три јум фо вао на
пр вом „Вој во ди на ку пу”.

Иа ко још увек ка дет, Алек са
Ра ко њац је са 603,4 кру га за у -
зео ше сто ме сто у кон куренци -
ји ју ни о ра ко ји су се надме та ли
у га ђа њу из ва зду шне пу шке.

Већ сле де ћег ви кен да у Ни -
шу чла но ви ма Стре љач ке дру -
жи не „Пан че во 1813” пред сто -
је но ва ве ли ка ис ку ше ња. Де јан
Пе шић ће се бо ри ти за но ву по -
је ди нач ну ме да љу, а за јед но са
сво јим клуп ским дру го ви ма
Алек сом Ра коњ цем и Га бри е -
лом Да у то ви ћем по ку ша ће да
се до мог не екип ног пе ха ра у
фи на лу Ку па Ср би је. На том
так ми че њу уче ство ва ће и се ни -

ор ски тим пан че вач ких „пи што -
ља ша”, док ће се мла ди Ве лимир
Нин ко вић бо ри ти за тро феј у

ју ни ор ском фи на лу у га ђа њу из
ва зду шног пи што ља.

Срећ но, „дру жи но”!
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Марија Клипа,
професор
енглеског језика:

     – Провешћу време 
с друштвом. Најављују
лепо време. План 
ми је да одем до
Хиподрома да 
видим коњиће.

Дарко Миленковић,
рукометаш:

– Почиње првенство
„Аркус лиге” и у суботу
смо фокусирани на
утакмицу. Долази нам
екипа „Пролетера” из
Зрењанина. У недељу
ћемо се одмарати.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Негде између
Верујеш у помоћ споља.

   Јер мислиш да ако код тебе не штима, мора да постоји штимер.

   Твојих умних послова.

   Осећања.

   Твог срца, из ког је измилела храброст за одлучност.

   Штимер можда и постоји, али уздати се у њега више него у себе...

    Е, то није природно, ни добродошло никоме и нигде.

    Ни негде између таме и светла.

У сенци
Ствараш хероје од оних који то не заслужују да буду.

    Јер су, наоко, храбри.

    И пошто те њихове речи носе.

    Знају они то: ако нису хероји, не значи да су глупи.

    Тиме само ојачаваш њихово самољубље.

    Онда су још безобзирнији и још мање хероји.

    Док је онај херој кога треба да бодриш, онај у теби.

    Пречесто усамљен, у сенци измаштаних.

На светлу
Скривање од суморне свакодневице замара.

    Па се онда уморан замараш још више.

    Питаш се: има ли излаза а да не заболи?

    Схваташ: не, нема!

    Ни до чега великог не долази се лако.

    А не постоји ништа веће од унутрашњег мира.

    Помучи се, вреди.

    Појави се на светлу!

Нај бо љи спор ти сти из на шег гра да за -
слу жи ли су још јед но ле по при зна ње. Пр -
ви пут у на шем гра ду про мо ви сан је ка -
лен дар Спорт ског са ве за Пан че ва, на коме
се на ла зе нај у спе шни ји по је дин ци и клу -
бо ви ко ји су обе ле жи ли про те клу го ди ну.

Та ко ће они ко ји су сво јим ре зул та -
ти ма по ста ли спорт ски хе ро ји у 2019.

на не ки на чин обе ле жи ти и 2020. го ди -
ну. Ово је пр ви пут да је Спорт ски са вез
на шег гра да штам пао ка лен дар на ко -
ме се на ла зе нај у спе шни ји спор ти сти и
спорт ски рад ни ци Пан че ва.

– Че сти там још јед ном свим на гра -
ђе ним спор ти сти ма, а ко ри стим ову
при ли ку да за хва лим мо јим са рад -

ницима Де ја ну Пе ри ћу и Не на ду
Славко ви ћу, ко ји су нај за слу жни ји за
то што је јед на ле па иде ја спро ве де на
у де ло – ре као је на про мо ци ји ка лен -
да ра Сло бо дан Би те вић, пред сед ник
Спорт ског са ве за Пан че ва.

По чев од пр вог ме се ца у 2020. го ди -
ни, на ка лен да ру су се на шли: џу до-
тре нер Мар ко Ата на сов, пли ва чи ца Ања
Цре вар, ру ко ме таш Иван Дис тол, атле -
ти чар ка Ма ри ја Мр ке ла, џу ди ста Алек -
са Ђу ро вић, рва чи ца Јо ва на Ви ћен тић,
стре лац Алек са Ра ко њац, те квон дист -
ки ња Ми ли ца Не дел ков ски, ка ра ти ста
Алек сан дар Зде шић, џу до-ве те ран Слав -
ко Ста ни шић, бок сер ски тре нер Зво ни -
мир Ди ми три је вић и еки па Ру ко мет ног
клу ба Ди на мо.

Ка ко су чел ни ци Спорт ског са ве за по -
ме ну ли, тре ба ло би да из да ва ње ка лен -
да ра с ли ко ви ма нај у спе шни јих по је ди -
на ца и клу бо ва по ста не тра ди ци ја у на -
шем гра ду. А. Ж.

ПРО МО ВИ САН СПОРТ СКИ КА ЛЕН ДАР ПАН ЧЕ ВА

ДВА НА ЕСТ МЕ СЕ ЦИ – ДВА НА ЕСТ ХЕ РО ЈА

Марко Иванчевић,
рукометаш:

     – У суботу имамо
важну утакмицу. После
тога следи искључиво
одмарање. Недеља је
идеалан дан за шетњу 
и опуштање, без
икаквих обавеза.

Сја јан успех на ших
суграђан ки

Би ља на Зу бић 
нај е фи ка сни ја

Ру ко мет не ве те ран ке Ди на ма уче ство -
ва ле су про шлог ви кен да на де се том
ме ђу на род ном тур ни ру „Иво Пе тра но -
вић” у Но вој Гра ди шки.

Као и сва ке го ди не, так ми че ње је би -
ло вр ло ква ли тет но, а уче ство ва ло је де -
сет жен ских и че тр на ест му шких еки па
у кон ку рен ци ји ве те ра на, и то из: Хр -
ват ске, Сло ве ни је, Бо сне и Хер це го ви -
не, Се вер не Ма ке до ни је и Ср би је.

Ве те ран ке Ди на ма су у гру пи од ме -
ри ле сна ге са Ђев ђе ли јом и Сом бо ром.
Оба ме ча су ре ши ле у сво ју ко рист, па
су се као нај бо ље у сво јој гру пи пла си -
ра ле на да ље так ми че ње. Пр ва ци гру па
су по том има ли ме ђу соб не ду е ле. Пан -
чев ке су нај пре три јум фо ва ле над еки -
пом Фрај ле, ко ја је би ла са чи ње на од
игра чи ца из Ло зни це и Шап ца, а по том
су у ве ли ком фи на лу над ви си ле и Сло -
бо ду из Ту зле, па су та ко осво ји ле по -
бед нич ки, али и пре ла зни пе хар.

По ред нај зна чај ни јег тро фе ја, у наш
град је сти гло још јед но ле по при зна ње.

На ша су гра ђан ка Би ља на Зу бић би ла је и
нај е фи ка сни ја ру ко ме та ши ца на турниру.

Екс пе ди ци ју Ди на ма су чи ни ли: Ве -
ра Би те вић, Је ле на Јо ва но вић, Сла ђа на
Фи ли по вић, На та ша Стан чул Ми са ље -
вић, Сне жа на Ми ли ћев, Би ља на Зу бић,
Ма ри ја Кр стић, Ма ри ка Али ти, Би ља
Си мић, Ве сна Жи лев ски, Ја сми на Дан -
гу бић, Рад ми ла Кре со вић, Вла ди мир

Си мић, Дра га на Ан то ни јев, тре нер Зо -
ри ца Мар ков и ру ко во ди лац еки пе Мир -
ја на Ко са но вић.

Као сва ки су срет ве те ран ки и ве те рана,
и овај тур нир је обе ле жи ло ле по дру же -
ње, уз ево ци ра ње успо ме на на не ке леп -
ше да не. Сви уче сни ци так ми че ња у Но -
вој Гра ди шки раз и шли су се са жељом да
се и до го ди не ви де на истом ме сту. А. Ж.

СУ СРЕТ РУ КО МЕТ НИХ ВЕ ТЕ РА НА У НО ВОЈ ГРА ДИ ШКИ

ПО БЕД НИЧ КИ ПЕ ХАР 
СТИ ГАО У ПАН ЧЕ ВО

У На ци о нал ном бад мин тон цен тру у
су бо ту, 1. фе бру а ра, одр жан је пр ви ово -
го ди шњи „АБЦ тур нир”, ко ји је оку пио
так ми ча ре из це ле Ср би је.

У елит ној ка те го ри ји жен ског ду бла
три на е сто го ди шње Ма ри ја Са мар џи ја
(БК Ди на мо) и Ма ша Алек сић (БК Пан -
че во) оства ри ле су нај бо љи успех до
са да, за у зев ши че твр то ме сто у се ни -
ор ској кон ку рен ци ји. На Ц-тур ни ру је
нај бо љи так ми чар из Пан че ва био Иван
Ко са но вић, осво јив ши сре бр но од лич -
је у ка те го ри ји му шка ра ца по је ди нач -
но, као и брон за ну ме да љу у кон ку -
ренци ји му шког ду бла са Ан дре јом
Шере ме то ви ћем.

Уз бо гат так ми чар ски про грам на овом
тур ни ру, одр жан је и прак тич ни део су -
диј ског кур са Бад мин тон са ве за Ср бије.

Чла но ви пан че вач ког Ди на ма Ка та -
ри на Виг, Ми ли ца Стам бо ли ја и Ва ња
Бо кан су ди ли су ме че ве нај ви шег ни -

воа, уз мен тор ство и по моћ Го ра на
Јелеси је ви ћа, ме ђу на род ног су ди је у
бад мин то ну. А. Ж.

НАД МЕ ТА ЊЕ У БАД МИН ТО НУ

ЗА ПА ЖЕН НА СТУП ПАН ЧЕ ВА ЦА


