
ПРИПРЕМЕ ЗА ЗИМУ

Пробе радијатора већ у току,
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Поштовани читаоци,
Због измењених рокова штампања, од 2. октобра
„Панчевац” се и на улицама града, код
колпортера, продаје од петка, уместо од
четвртка, као што је то било до сада. У петак
стиже и на киоске.

Рокови за предају огласа и читуља остају исти.
Надамо се да ћете имати разумевања за ову

промену.

Редакција

БОРБА ПРОТИВ ПАНДЕМИЈЕ
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Број 4886, година CLII

КОНТРАСТКОНТРАСТ

Наши званичници саопштили да ће грађани сами одлучивати 
чиме ће се штитити од короне

стр. 8

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

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

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.

Радно време
од 8 до 16 сати

ПАНЧЕВЦИ ЗАНАТЛИЈЕ

Златне руке и златан алат
стр. 11

ПАОРИ МОГУ МНОГО ВИШЕ

ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ У СРБИЈИ,
ШАНСА КОЈУ УВЕК ПРОПУШТАМО

КОЈУ ВАКЦИНУ ДА ИЗАБЕРЕТЕ: РУСКУ,
КИНЕСКУ, АМЕРИЧКУ ИЛИ ЕНГЛЕСКУ?

страна 7

страна 5

Помоћ школама и социјално
угроженим грађанима

» страна 2

Хоће ли Поњавица
пресахнути

» страна 9



конструисање са шест десктоп рачу-
нара с пратећом опремом у вредности
од 251.338 динара. Од увођења овог
програма до данас утрошено је
18.600.000 динара, јер је образовање
веома важно и за развој привреде.

l Комуникација с вишим инстан-
цама власти је на високом нивоу...

– У области образовања Град Пан-
чево пружа подршку основним и
средњим школама, које учествују на
конкурсима АП Војводине и Репу-
блике, у виду суфинансирања. Ове го-
дине је Медицинска школа „Стевица
Јовановић” конкурисала код Покра-
јинског секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај и добила
1.302.080 динара за пројекат замене
постојећих флуо цеви штедљивом
LED расветом. Основна школа „Свети
Сава” конкурисала је за суфинанси-
рање основних и средњих школа у АП
Војводини које реализују двојезичну
наставу у 2020. години код Покрајин-
ског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне зајед-
нице, као и ОШ „Васа Живковић”
Панчево, која је конкурисала код

Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и добила средства
за опремање кабинета наставним
средствима. Град у сарадњи са шко-
лама прати објављивање конкурса и
јавних позива и даје им подршку.

l Како видите будућност образовања
у нашем граду? Постоји ли начин да се
вредна деца и наставници стимулишу?

– Планирамо да наставимо улагање
у образовне установе како бисмо обра-
зовали нашу децу за савремене токове
којима тежи привреда. Желимо да
наша деца остану у нашем граду и сво-
ја знања и вештине примене код нас и
осавремене привреду, културу, умет-
ност, спорт... Улагање у децу је улагање
у будућност. Такође, планирамо да на-
ставимо праксу награђивања најбољих
ученика и наставника и истакнемо
важност науке за савремено друштво.

ПАНЧЕВАЦ: Пандемија је много
утицала на систем школства у Срби-
ји. Како то изгледа код нас?

ТАТЈАНА БОЖИЋ: Већина основ-
них и средњих школа се због простор-
них капацитета и броја ученика, а у
складу са упутствима Министарства
просвете и технолошког развоја, као
и Министарства здравља, определила
за комбиновани модел наставе, изу-
зев ОШ „Моша Пијаде” у Иванову и
ОШ „Борисав Петров Браца” у Панче-
ву, које су због мањег броја ђака на-
ставу за ученике од првог до осмог
разреда организовале свакодневно. У
основним школама ученици од првог
до четвртог разреда наставу имају
свакодневно, деле се у групе, часови
трају по 30 минута и имају до четири
часа дневно. За ученике од петог до
осмог разреда, у оним школама које
имају просторних и кадровских мо-
гућности, настава се организује сва-
кодневно, а у осталим по комбинова-
ном моделу, што значи да се деле у
групе – један дан ученици имају не-
посредан образовно-васпитни рад у
школи, други дан прате часове који се
емитују на РТС-у. Настава у Гимнази-
ји и средњим стручним школама реа-
лизоваће се по комбинованом моде-
лу, што би значило да се ученици де-
ле на групе и да једне недеље долазе
на непосредну наставу, а следеће не-
деље реализују часове путем наставе
на даљину. Све школе предузимају
све мере ради смањења ризика уноса
коронавируса у школску средину, у
складу са Упутством о мерама зашти-
те здравља ученика и запослених за
основне и средње школе, а које под-
разумевају едукацију о начинима и
значају превенције у школској среди-
ни, одржавање физичке дистанце, но-
шење маски, редовно прање руку и
одржавање школске средине.

l Шта је током лета завршено од
грађевинских радова?

– Због специфичне ситуације рађе-
но је само оно што је било неопходно,
а то су замена врата у учионицама,
санација школских дворишта и
спортских терена, поправка олука,
бетонирање постоља за контејнере,
кречење плафона школа, поправка и
фарбање школских ограда, замена
делова на школским клупама и за-
штитника на радијаторима, поста-
вљање рефлектора у фискултурним
салама, поправка школских тоалета...

l На који начин Панчево помаже
школском систему?

– Град издваја значајна средства за
осавремењавање кабинета за спрово-
ђење стручне наставе у средњим шко-
лама. Ове године су две школе добиле
новац: Економско-трговинска школа,
за опремање кабинета за куваре, ко-
нобаре и посластичаре – 248.662 ди-
нара, и Машинска школа, за опрема-
ње кабинета за мехатронику, компју-
терско управљање и компјутерско
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Kо га (ни)је
из дао?!

Пе ти ок то бар два де сет го ди на
ка сни је – не ка се ја ви ко га све
(ни)је из дао?!

Да ли већ они ко је је тог да на
мр зе ло да та ба на ју ка пре сто ни -
ци? Да ли она ша чи ца пај ка на
ко ји су као чу ва ли Скуп шти ну и
на пи та ње: „Да ли се пла ши те
што вас је та ко ма ло?” мр тви
’лад ни од го во ри ли: „Син ко, ни
ови (прет ход ни) и они (бу ду ћи)
не мо гу без по ли ци је!” Ре ко ше,
и кад је по че ло да ку ва, ла га но
од ле пр ша ше у не по зна то. Већ
та да је за ми ри са ло да је сја хао
Kурта, а уз ја хао Мур та. До бро,
пре би се ре кло – Мур ти ца. Или,
Мур ти це... Ма, без број њих! И
сви про тив јад ног Зо ра на...

Но да на ста ви мо – да ли је из -
дао већ онај кли нац што је ба цио
ка мен чу гу на уве ли ко на пу ште -
ну Скуп шти ну? Да ли они ко ји
су она ко раз у зда но шен лу чи ли
уну тра, ко ми ра ју ћи се од ви ски -
ја енд ко ња ка у фи но оп скр бље -
ном би феу, или пак они дру ги
што су су ма ну то гра би ли фо те ље
и дру ги ин вен тар? Или они ко ји -
ма се то сму чи ло, па су од ма гли -
ли на Kале-зна чи-мег дан да по -
ср чу пи во по ле пом да ну, опу -
шта ју ћи се уз ле по те ушћа две ју
ре ка? И то ли ко је то га из да ло
већ пр вог да на 5. ок то бра...

То ли ко да већ ко ли ко су тра ни -
је би ло ни при ми сли о 6. ок то бру,
а без ње га ни прав не држа ве, си -
сте ма, уре ђе ног друштва...

И та ко, у ме ђу вре ме ну, уме сто
те шко ра зу мљи ве и ни кад не ви -
ђе не по ја ве зва не лу стра ци ја,
осва ну ла би по не ка илу стра ци ја
ка ри ка ту ри ста ко ја би нас под -
се ћа ла на про пу ште но.

Миц по миц, у тих два де сет
ле та, раз не Мур те бе со муч но су
из да ва ле све оја ђе ни ји и офу ца -
ни ји 5. ок то бар и по том, с па дом
ње го вих зва нич них но си ла ца,
два на ест го ди на доц ни је, то ли ко
ис пре ле та ле на дру гу стра ну.

Али, с те дру ге стра не, то је
про цес без ко јег би смо го то во из -
ве сно цр ка ва ли од гла ди у не ка -
квој евро-Ве не цу е ли или, ако би -
смо има ли сре ће, црн чи ли за ме -
сеч ну на док на ду од пет до мак -
си мум пе де сет „дој че марона”.

А та да би смо бар мо гли се би
да при у шти мо по не ко зи дар ско
ис пред рад ње, као у ста ра „до -
бра” вре ме на, ка да је то за многе
био је ди ни све ти из вор жи во та...

*  * *
Kад смо код то га, љу би те љи јед -
ног од нај бо љих свет ских ла ге -
ра, плзењ ског ур кве ла (све ти
извор – прим. нов.), има ју раз -
ло га да сла ве 5. ок то бра. Тог да -
на 1842. го ди не бо ем ски свет
угле дао је пр ви пут ово фан та -
стич но пи во...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕДСТАВЉАМО ГРАДСКЕ ВЕЋНИКЕ И ЊИХОВЕ РЕСОРЕ (3): ТАТЈАНА БОЖИЋ И МИЛЕНКО ЧУЧКОВИЋ

Пикник.

На Тесли, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Татјана Божић је рођена у Панче-

ву 25. јула 1969. Завршила је

Педагошку академију у Београду

с просечном оценом 9,04, као и

Учитељски факултет у Београду.

Последипломске магистарске

студије завршила је на Дефекто-

лошком факултету у Београду

(садашњи Факултет за специјал-

ну едукацију и рехабилитацију),

смер превенција и ресоцијализа-

ција, и стекла академско звање

магистар дефектолошких наука.

Бавила се и бави се и даље науч-

ноистраживачким радом у обла-

сти образовања. Од 1993. до

2016. године у ОШ „Свети Сава”

била је професор разредне наста-

ве, помоћник директора, а затим

и директор школе. Од 2016. го-

дине чланица је Градског већа

задужена за образовање. Говори

енглески и руски језик.

Имејл: ta tja na.bo zic @pan ce vo.rs 

ПОМОЋ ШКОЛАМА И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМА
Завршавамо ове недеље с представљањем чланица и чланова
Градског већа, њихових ресора и приоритета у раду. Ове недеље су
нам у гостима били чланови и претходне извршне градске власти:

Татјана Божић, која је задужена за образовање, и Миленко
Чучковић, чији је ресор подручје рада, запошљавања и социјалне
политике.

ПАНЧЕВАЦ: Kако је изгледало тржи-
ште рада током ванредног стања?

МИЛЕНКО ЧУЧКОВИЋ: Захваљу-
јући мерама Владе Србије, а с ци-
љем ублажавања економских после-
дица пандемије, због исплате ди-
ректних давања из буџета Републике
Србије привредним субјектима за
три месеца у висини од сто одсто
минималне зараде у Србији, као и
нове одлуке да се у августу и септем-
бру исплати и додатних шездесет
одсто – могу рећи да је мали број
људи с подручја Панчева остао без
посла. Према евиденцији НСЗЗ-а,
на подручју града Панчева закључно
с фебруаром ове године имали смо
6.854 незапослена лица, а 30. сеп-
тембра 6.786, што је смањење броја
незапослених. Само код два при-
вредна субјекта смо имали већи број
отпуштања радника, а имали смо
повећање броја средњошколаца који
су се пријавили на евиденцију
НСЗЗ-а. Само у августу су запослена
1.374 лица у граду Панчеву, а од то-
га 462 са евиденције незапослених.
Оно што очекујемо до краја године,
јесте велика инвестиција предузећа
„Брозе”, када ће бити запослено пре-
ко 1.100 радника.

l Постоји ли неки подстицај Града
послодавцима за ново запошљавање?

– За реализацију Локалног акцио-
ног плана за запошљавање Града
Панчева, у овој години је предвиђе-
но 12.700.000 динара. Планирано је
укупно једанаест активних мера, од
којих Сајам за запошљавање, као и
Сајам за запошљавање инвалидних
лица, нису реализовани због епиде-
миолошке ситуације. Реализовали
смо студентску летњу праксу, где је
упућено 29 студената, те меру уна-
пређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за
извођење практичне и пројектне на-
ставе, што је укључило две средње
школе и 500.000 динара. У сарадњи
са организацијом „Хелп” остварили
смо радну праксу за младе, с циљем
смањења сиромаштва кроз могућ-
ност запошљавања, а договорили смо
наставак сарадње у следећој години
на програму самозапошљавања за 31
незапослено лице. Следеће године
настављамо и сарадњу с програмом
„НИС шанса”, у вези са обављањем
стручне праксе у РНП-у. НСЗ Панче-
во и ове године је одобрила средства
за самозапошљавање на нивоу фили-
јале – до 200.000 динара. Послодав-
цима су додељени уговори о спрово-
ђењу јавних радова за 2020. годину
(опширније о овоме на страни 4 –
прим. С. Т.).

l Шта има ново на пољу социјалне
политике?

– Та област је на завидном нивоу,
с обзиром на то да Град обезбеђује
трошкове услуга социјалне заштите,
као и средства за реализацију права
грађана у њој. Из буџета Града фи-
нансирају се услуге Геронтолошког
центра путем службе „Помоћ у ку-
ћи” и Kлуба за одрасла и старија ли-
ца у три објекта; 80 одраслих и ста-
ријих лица користи услугу помоћ у
кући, а врше је 16 геронтодомаћица,
три геронтодоктора и медицинска
сестра. У оквиру клубова за одрасла
и стара лица, дневно у просеку кува-
ни оброк користи преко стотину
пензионера. Треба да нагласим да је
цена пензионерског оброка 160 ди-
нара. Критеријуме и учешће у пла-
ћању оброка корисника одређује
Центар за социјални рад, што зависи
од висине пензије. За социјално
угрожене имамо народну кухињу, у
којој се, тренутно, сваки дан испору-
чи 400 оброка, а за слабо покретне
се дистрибуирају на кућну адресу 82
оброка дневно. За угрожене у насе-
љеним местима обезбеђено је 726
оброка у виду пакета основних жи-
вотних намирница и хигијене. У
оквиру градске Одлуке о финансиј-
ској подршци породици с децом,
Град Панчево је обезбедио једно-
кратну помоћ мајкама за прворође-
но дете, пакет за новорођенче,

новчану помоћ незапосленим поро-
диљама, регресирање трошкова бо-
равка деце у вртићу, једнократну
новчану помоћ мајкама за случај ро-
ђења тројки и четворки до навршене
18. године живота детета, а има
осам таквих породица на територији
града Панчева, као и регресирање
трошкова боравка деце у одмарали-
шту на Дивчибарама. Ту је и дру-
штвена интеграција Рома, где Град
плаћа таксе приликом вађења лич-

них докумената, уџбенике, а издваја
новац и за награде за врло добре и
одличне ђаке. Подржавамо и ШОСО
„Мара Мандић”, Дом за ЛОМР „Ср-
це у Јабуци”, „Сигурну кућу”...

l Граде ли се нови станови?
– У сарадњи с Kомесаријатом за

избеглице Србије радимо на додели
грађевинског материјала, као и на
откупу сеоских домаћинстава за по-
требе избеглица. У оквиру Регио-
налног стамбеног програма збриња-
вања избеглица у Републици Срби-
ји, у сарадњи с Јединицом за упра-
вљање пројектима Владе Србије,
гради се зграда од 40 станова на
Стрелишту, чији завршетак се оче-
кује до краја године, а у наредном
временском периоду почиње из-
градња још једне зграде од 36 стано-
ва у Панчеву. Град финансира и со-
цијално становање у заштићеним
условима које се остварује у пет на-
менски изграђених објеката у који-
ма живи 70 породица. Осим тога,
почиње и градња десет станова у
Улици Светозара Милетића.

l Шта је ваш циљ?
– Пре свега желим да у граду има-

мо што мањи број незапослених ли-
ца, да запослимо што већи број мла-
дих људи, а што се тиче социјалне за-
штите, да је подигнемо на још виши
ниво и да будемо пример другим гра-
довима и општинама. У наредне че-
тири године радићемо на унапређе-
њу постојећих и на увођењу нових
услуга у складу с потребама грађана.

С. Трајковић

Миленко Чучковић је рођен 20.

јуна 1962. Завршио је ФНО Уни-

верзитета у Београду и стекао

звање професор. Од 1987. годи-

не радио је као професор у

средњој школи у Кутини и Гра-

ђевинско-хемијско-технолошкој

школи у Кикинди. Од 1996. го-

дине обављао је руководне по-

слове у „Лола корпорацији”. Од

1998. радио је у међународној

хуманитарној организацији IRC

на имплементацији пројеката

Уједињених нација намењених

избеглицама и социјално угро-

женим. Од 2004, по одлуци

UN HCR-а, истим послом се ба-

вио у домаћој НВО до затвара-

ња програма 2015. Говори ен-

глески језик.

Имејл: mi len ko.cuc ko vic @pan ce vo.rs
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Нај бр жи у оба да на
так ми че ња

Од ли чан фи ниш
сезоне

Про шлог ви кен да у Вр њач кој
Ба њи је одр жан 53. „Ср би ја ре -
ли”, на ко ме су наш су гра ђа -
нин Ду шан Бор ко вић и ње гов
су во зач Игор Мар ко вић бра ни -
ли про шло го ди шњу ти ту лу.
Кон ку рен ци ја је би ла ве о ма ја -
ка, јер су се над ме та ле по са де
из Ср би је, Бу гар ске, Тур ске и
Ру му ни је, али – ус пе ли су!

Пр ви дан ре ли ја за вр ши ли
су као нај бо љи на свих шест
бр зин ских ис пи та, оства рив -

ши ми нут и 43 се кун де пред -
но сти над дру го пла си ра ном

бу гар ском по са дом Ан ге лов –
Га џев.

На пр вом бр зин ском ис пи ту
(Ста ни шин ци 1) до шло је до из -
ле та ња, ка да се срп ска по са да
по сле за ка сне лог ко че ња у кри -
ви ни са мо на крат ко пре вр ну ла
на бок ау то мо би ла, а у дру гом
ин ци ден ту на „бр зин цу” (Ста -
ни шин ци 2) Бор ко вић је из ле -
тео са ста зе и сру шио са о бра -
ћај ни знак по ред пу та, али ни
то га ни је оме ло да оба ис пи та
за вр ши с нај бо љим ре зул та том.

– За до во љан сам во жњом и
по ред ова два ма ња ин ци ден -
та, ко ји су би ли ве о ма атрак -
тив ни за пу бли ку. Игор и ја
смо већ уи гран тан дем и био
сам си гу ран да ће мо и ове го -

ди не на пра ви ти до бар ре зултат.
Мој нај ја чи ути сак да на шњег

да на је ипак пу бли ка ко ја је у
ве ли ком бро ју до шла да по сма -
тра ре ли и ко ја је очи глед но
жељ на до бре во жње – ре као 
је Бор ко вић по сле пр вог да на
надме та ња.

Дру гог так ми чар ског да на во -
же ни су бр зин ски ис пи ти: Кло -
бук 1, Жу па Та мја ни ка 1, Ста -
ни шев ци РЕВ 1, Кло бук 2, Жу -
па Та мја ни ка 2 и Ста ни шев ци
РЕВ 2, а нај бо љи срп ски ау то -
мо би ли ста Ду шан Бор ко вић и
ње гов су во зач Игор Мар ко вић
ус пе ли су да од бра не трон, па
су се по пе ли на по сто ље као
по бед ни ци 53. „Ср би ја ре ли ја”.

Во зач НИС Пе трол реј синг
ти ма је у сво јој „шко ди фа би ји
Р5 ЕВО” за два ми ну та и 20
се кун ди био бо љи од дру го -
пласи ра не бу гар ске по са де
Анге лов –Га џев.

У свих 12 бр зин ских ис пи -
та ко ји су во же ни то ком два
да на Бор ко вић је, на оду ше -
вље ње пу бли ке, де мон стри рао
атрак тив ну во жњу. За раз ли -
ку од су бо те, то ком дру гог да -
на так ми че ња би ле су вр ло не -
по вољ не вре мен ске при ли ке,
уз ки шу и ве ли ку облач ност
на по је ди ним де о ни ца ма, што
је усло ви ло и опре зни ји тем -
по во жње. Ни вре мен ски усло -
ви, као ни квар на шо љи амор -
ти зе ра ни су спре чи ли Бор ко -
ви ћа и Мар ко ви ћа да и дру гог
да на има ју нај бо ље вре ме и
од бра не шам пи он ску ти ту лу
нај пре сти жни јег ме ђу на род -
ног так ми че ња на на шим
просто ри ма.

– Ово је још јед на ме ни ве о -
ма ва жна ти ту ла, ко ја је ујед но
и шлаг на тор ти ове нео бич не
се зо не, а по сле осво је ног шам -
пи о на та ТЦР Ис точ на Евро па.
Иа ко сам имао при ти сак од -
бра не ти ту ле, мо рам да при -
знам да је ипак би ло лак ше не -
го про шле го ди не. Не из мер но
сам за хва лан фа но ви ма ко ји су
ове го ди не до шли у ве ли ком
бро ју и мо јим ду го го ди шњим
спон зо ри ма, ко ји су ми пру -
жи ли ве ли ку по др шку – до дао
је по бед ник „Ср би ја ре ли ја”.

Так ми че ње су ор га ни зо ва ли
АМСС, Спорт ски ау то и кар тинг
са вез Ср би је и Вр њач ка Ба ња,
уз по др шку Ми ни стар ства омла -
ди не и спор та Вла де Ре пу бли ке
Ср би је. А. Живковић

„СР БИ ЈА РЕ ЛИ” ОДР ЖАН ПЕ ДЕ СЕТ ТРЕ ЋИ ПУТ

БОР КО ВИЋ ОД БРА НИО ТИ ТУ ЛУ

МИ НИ СТАР ФИ НАН СИ ЈА НА ЈА ВИО

По но во кре ће на град на игра „Узми ра чун и по бе ди”
Ка ко је на ја вио ми ни стар фи -
нан си ја Си ни ша Ма ли, др жа -
ва по но во по кре ће ве ли ку на -
град ну игру „Узми ра чун и по -
бе ди”, у ко јој ће гра ђа ни, са -
ку пља ју ћи фи скал не ра чу не,
мо ћи да, уз ма ло сре ће, по ста -
ну вла сни ци вред них на гра да.

Из ме ђу оста лог, би ће нај ве -
ро ват ни је по де ље но 60 ау то -
мо би ла мар ке „фи јат 500Л”,
10 ста но ва у на се љу Зе мун ске
ка пи је и два у „Бе о гра ду на
во ди”. Пра во уче шћа има ће,
као и до са да, сва пу но лет на
ли ца с пре би ва ли штем или бо -
ра ви штем на те ри то ри ји Ср -
би је. Уче сни ци у на град ној
игри не ће пла ћа ти по штан ску
услу гу при ли ком сла ња ко вер -
ти. Пред ви ђе на су, као и про -

шли пут, два кру га, а све ко -
вер те ко је су при спе ле у пр -
вом кру гу на град не игре уче -
ство ва ће и у дру гом кру гу. Пра -
ви ла но ве на -
град не игре су
иста. Kоверта
тре ба да
има 10
фи скал -
них ра чу -
на, а сва ки
ра чун мо ра
би ти на ми ни -
мум 100 ди -
на ра. У но -
вом ци клу су
ва жи ће сви ра чу ни од 1. сеп -
тем бра те ку ће го ди не, а пр ви
круг би тре ба ло да се за вр ши
до Но ве го ди не.

Под се ти мо, на град на игра
„Узми ра чун и по бе ди” пр ви
пут је би ла ор га ни зо ва на у мар -
ту 2017, с на град ним фон дом

вред ним 135 ми ли о на
ди на ра. Дру ги
ци клус је ор -

га  ни зо ван
п о  ч е т  к о м
2018, имао је
два кру га са

по че ти ри из -
вла че ња, а у игри
је уче ство ва ло чак
41 од сто гра ђа на,

ко ји су по сла ли 11 ми ли о на
ко ве ра та. У овом ци клу су по -
де ље на је 291 на гра да укуп не
вред но сти 257 ми ли о на ди нара.

Циљ на град не игре „Узми
ра чун и по бе ди” је сте су зби -

ја ње си ве еко но ми је и еду ка -
ци ју гра ђа на о зна ча ју из да -
ва ња фи скал них ра чу на, а да
се тај циљ по сти же, по ка зу ју
и по да ци По ре ске упра ве. Та -
ко је, под се ти мо, то ком тра -
ја ња прет ход не на град не игре
уо че на ве ћа спрем ност гра -
ђа на да ука жу на слу ча је ве
по сло ва ња ми мо про пи са, бу -
ду ћи да су са мо у пе ри о ду од
ја ну а ра до апри ла 2018. под -
не ли 13 од сто ви ше при ја ва
не го у истом пе ри о ду 2017. и
чак 55 од сто при ја ва ви ше не -
го 2016.

Ми ни стар Си ни ша Ма ли по -
твр дио је да стар ту је на град на
игра, уз по ру ку да гра ђа ни већ
са да мо гу да ску пља ју фи скал -
не ра чу не. Д. К.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”

има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре -
глед аб до ме на и ма ле кар -
ли це, ко ји оба вља ра ди о -
лог др Жељ ка Ко ва че вић
из Кли нич ког цен тра
Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма -
ги стар кар ди ологије са 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.
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
пацијен ти ве ћи ну ве ри фи -
ко ва них, кон тро ли са них и
суми ра них ре зул та та мо -
гу до би ти за све га сат
времена.

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам -
бу лант на хи рур ги ја, а све
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

сата.
И овог ме -

се ца су у За -
во ду за кли јен -
те осми шље ни
и но ви па ке ти
услу га по из у -
зет но по вољ -
ним це на ма, а

ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма
на шег ли ста.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

УДРУ ЖЕ ЊЕ
ОСИГУРАВА ЧА СР БИ ЈЕ

Од 19. ок то бра у БиХ
без зе ле ног кар то на
За во заче из Ср би је ко ји пу -
ту ју у БиХ од но ћи из ме ђу
не де ље и по не дељ ка 18. и 19.
ок то бра пре ста је да ва жи оба -
ве за по се до ва ња зе ле ног кар -
то на при ли ком ула ска мо -
тор ним во зи лом у Бо сну и
Хер це го ви ну – на во ди Удру -
же ње оси гу ра ва ча Ср би је.

Исти прин цип ва жи ће и за
во зи ла с та бли ца ма БиХ ко ја
ула зе у Ре пу бли ку Ср би ју. За
пре ла зак гра ни це, у оба сме -
ра, би ће до вољ на та бли ца с
ре ги стар ским озна ка ма др -
жа ве у ко јој је ау то мо бил ре -
ги стро ван – на по ми ње Удру -
же ње оси гу ра ва ча. Ка да је реч
о су сед ним зе мља ма, зе ле ни
кар тон је и да ље по тре бан
гра ђа ни ма Ср би је за пу то ва -
ње ау то мо би лом у Се вер ну
Ма ке до ни ју. Д. К.

ПУ ТА РИ НА ЈА ВЉУ ЈУ
РАДОВЕ

Прекид са о бра ћа ја на
пу ту Пан че во –Ко вин

Са о бра ћај на др жав ном пу ту
пр вог ре да IB 14 Панчево–
Kовин би ће у пот пу но сти об у -
ста вљен у пе ри о ду од 13. ок то -
бра у 7 са ти до 16. ок то бра у 19
са ти. Раз лог за пре кид са о бра -
ћа ја је са на ци ја пут но-пру жног
пре ла за у зо ни ко вин ске рас -
кр сни це у Пан че ву.

Ка ко је на ја вље но, са о бра -
ћај ће се од ви ја ти пре ма по -
ста вље ној при вре ме ној са о бра -
ћај ној сиг на ли за ци ји. Ал тер -
на тив ни пут ни пра вац за те -
рет ни са о бра ћај је Пан че во –
Стар че во – Омо љи ца – Ба нат -
ски Бре сто вац – Ско ре но вац –
Kовин. Д. К.

ДВЕ АК ЦИ ЈЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Ухап ше на тројица
због крађа и провала
При пад ни ци МУП-а у Пан че -
ву ухап си ли су у сре ду 30. сеп -
тем бра J. Д. (1977). због по сто -
ја ња осно ване сум ње да је из -
вр шио ви ше кри вич них де ла
те шке кра ђе. Сум ња се да је он
у по след њих ме сец да на на под -
руч ју Пан че ва про ва лио у не -
ко ли ко ста но ва, из ко јих је
украо но вац, зла тан на кит и
дру ге дра го це но сти. Осум њи -
че ном је од ре ђе но за др жа ва ње
до 48 са ти и oн је, уз кри вич ну
при ја ву, при ве ден Основ ном
јав ном ту жи ла штву у Пан че ву.

Два да на ка сни је, у пе так 2.
ок то бра, пан че вач ка по ли ци ја
је ухап си ла и К. А. (2002) и Ј.
Т. (2002) због по сто ја ња осно -
ва сум ње да су из вр ши ли ви ше
кри вич них де ла те шке кра ђе.
Сум ња се да су они у по след -
њих ме сец да на на под руч ју
Пан че ва про ва ли ли у не ко ли -
ко уго сти тељ ских обје ка та и тр -
го вин ских рад њи, из ко јих су
кра ли но вац из ка се, ци га ре те
и дру ге пре храм бе не ар ти кле.
Осум њи че ни ма је од ре ђе но за -
др жа ва ње до 48 са ти и oни су,
та ко ђе, уз кри вич ну при ја ву,
при ве де ни над ле жном ту жи ла -
штву у Пан че ву. Д. К.

УЖАС У СТЕ РИ ЈИ НОЈ
УЛИ ЦИ

Дво је мр твих у
парки ра ном ауту

На ше су гра ђа не уз не ми ри -
ла је вест да су у уто рак, 6.
ок то бра, око 15 са ти, у ау то -
мо би лу пар ки ра ном у Сте -
ри ји ној ули ци у Пан че ву уо -
че на два бе жи вот на те ла.

У Ви шем јав ном ту жи ла -
штву по твр ди ли су за „Пан -
че вац” да су у пут нич ком
во зи лу мар ке „фол ксва ген
голф”, ко је се на ла зи ло на
пар кин гу стам бе не згра де у
Сте ри ји ној 31-б, про на ђе на
бе жи вот на те ла две ју осо -
ба. Иден ти фи ка ци јом је
уста но вље но да је реч о му -
шкар цу М. Ж., ро ђе ном
1979. го ди не из Ве ли ког
Гра ди шта, и же ни М. С., ро -
ђе ној 1989, с бо ра ви штем у
Пан че ву.

Приликом увиђаја код оба
ли ца су „уо че не про стрел не
ра не у пре де лу гла ве”, док је
у уну тра шњо сти ау то мо би -
ла про на ђен пи штољ.

Ра ди раз ја шње ња окол но -
сти смр ти М. Ж. и М. С. на -
ре ђе на је, из ме ђу оста лог,
суд ско-ме ди цин ска об дук -
ци ја њи хо вих те ла, а ре зул -
та ти се оче ку ју. Д. К.



Циљ: рад но ан га жо ва ње
те же за по шљи вих ли ца
и не за по сле них у ста њу
со ци јал не по тре бе

Уго во ре о спро во ђе њу јав них ра -
до ва за 2020. го ди ну по сло дав -
ци ма су 30. сеп тем бра до де ли -
ли Дра га на Ку пре ша нин, за ме -
ни ца гра до на чел ни ка Пан че ва,
и Ми лен ко Чуч ко вић, члан Град -
ског ве ћа за ду жен за рад, за по -
шља ва ње и со ци јал ну по ли ти -
ку. Јав ни ра до ви се ор га ни зу ју с
ци љем рад ног ан га жо ва ња те же
за по шљи вих ли ца и не за по сле -
них у ста њу со ци јал не по тре бе,
ра ди очу ва ња и уна пре ђе ња рад -
них спо соб но сти не за по сле них,
као и оства ри ва ња од ре ђе ног
дру штве ног ин те ре са.

По сло да вац ко ји спро во ди
јав не ра до ве за кљу чу је с не за -
по сле ним уго вор о рад ном ан -
га жо ва њу у скла ду с про пи си -
ма о ра ду и јав ним кон кур сом.

Одо бре но 15 про је ка та

Сред ства на ме ње на за ор га ни -
зо ва ње јав них ра до ва ко ри сте
се за раз ли чи те по тре бе и ци -
ље ве, пре све га за ис пла ту на -
кна де за оба вљен по сао ли ци -

ма ан га жо ва ним на јав ним ра -
до ви ма, и то по осно ву уго во ра
о при вре ме ним и по вре ме ним
по сло ви ма у ви си ни до 22.000
ди на ра на ме сеч ном ни воу за
пун фонд рад них ча со ва, од -
но сно сра змер но вре ме ну рад -
ног ан га жо ва ња на ме сеч ном
ни воу. Све то се уве ћа ва за при -
па да ју ћи по рез и до при но се за
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње,
а пла ће ни су и тро шко ви пре -
во за, од но сно до ла ска и од ла -
ска на посао.

По сто ји и оп ци ја на кна де
тро шко ва спро во ђе ња јав них

ра до ва по сло дав цу, нај ви ше до
2.000 ди на ра по ли цу, јед но -
крат но, у за ви сно сти од тра ја -
ња јав ног ра да, као и пла ћа ња
обу ке – у јед но крат ном из но су
од 1.000 ди на ра по ан га жо ва -
ном ли цу ко је је за вр ши ло обу -
ку – ко ја се у за ви сно сти од вр -
сте и сло же но сти по сло ва мо -
же ор га ни зо ва ти по ин тер ном
про гра му по сло дав ца из во ђа -
ча јав ног ра да или пре ма про -
гра му обра зов не уста но ве. По
за вр шет ку обу ке ли цу се из да -
је по твр да о сте че ним ком пе -
тен ци ја ма.

По сле јав ног по зи ва под не то
је 18 про је ка та, а Са вет за за по -
шља ва ње Гра да Пан че ва одо -
брио је 15 на ко ји ма ће би ти ан -
га жо ва не 24 осо бе на три ме се -
ца. По сло дав ци чи је је про јек те
Са вет одо брио је су: ЈКП „Омо -
љи ца”, ЈКП „Вод-ком Ја бу ка”,
ЈКП „До ло ви”, МНРО, ЈКП „Ба -
нат ско Но во Се ло”, ЈКП „Ком -
брест”, Дом кул ту ре „25. мај”
До ло во, Дом кул ту ре „4. ок то -
бар” Ба нат ски Бре сто вац, ЈКП
„Гло гоњ”, ЈКП „Ка ча ре во”, ЈКП
„Гре ја ње”, Град ска би бли о те ка,
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја гра да
Пан че ва, Дом за де цу и омла -
ди ну без ро ди тељ ског ста ра ња
„Спо ме нак” и Дом кул ту ре „3.
ок то бар” Ба нат ско Но во Се ло.

По че так ка ри је ре

Ми лен ко Чуч ко вић је за наш
лист ре као да је у то ку ре а ли -
за ци ја струч не прак се и да ће
осам ли ца би ти ан га жо ва но на
струч ној прак си код раз ли чи -
тих по сло да ва ца. До дао је:

– За вр шен је и јав ни по зив
до де ле суб вен ци ја по чет ни ци -
ма у би зни су, за са мо за по шља -
ва ње, где Град одо бра ва до по -
ла ми ли о на ди на ра за не за по -
сле на ли ца ко ја по кре ћу са мо -
ста лан би знис. Тре ба да на гла -
сим да Град осо ба ма ко ји ма
одо бри сред ства пру жа и бес -
плат ну услу гу прав но-фи нан -
сиј ског са ве то ва ња у по сло ва -
њу у на ред них го ди ну да на. Уз
то, Вла да Ср би је је по кре ну ла
про грам „Мо ја пр ва пла та” с
ци љем да се под стак не оспо со -
бља ва ње за рад мла дих љу ди и
пру жи по др шка при вре ди у ре -
ша ва њу про бле ма не до стат ка
ка дра. При ли ку да стек ну рад -
но ис ку ство, па и по тен ци јал но
бу ду ће за по сле ње, има ће 10.000
мла дих, у шта ће др жа ва ин ве -
сти ра ти две ми ли јар де ди на ра.

Он оче ку је да се и на под -
руч ју гра да Пан че ва од ре ђе ни
број њих за по сли, а 8. ок то бра
је по че ло отва ра ње при ја ва мла -
дих љу ди чи ја је же ља да кре ну
са сво јом рад ном ка ри је ром.
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ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГО ДИ ШЊИ ЦА ОСЛО БО ЂЕ ЊА

Да се не за бо ра ве жр тве

У УДРУЖЕЊУ СЛОВЕНАЦА „ЛОГАРСКА ДОЛИНА”

Сусрет чланова с новим конзулом

Све ча ним по ла га њем ве на ца
на спо ме ник па лим бор ци ма
Цр ве не ар ми је на углу ули ца
Ла ва Тол сто ја и Осло бо ђе ња
6. ок то бра је обе ле же но 76 го -
ди на од осло бо ђе ња Пан че ва
у Дру гом свет ском ра ту. Венце
су по ло жи ли за ме ни ца гра до -
на чел ни ка Пан че ва Дра га на

Kупрешанин, ата ше за кул ту -
ру Ам ба са де Ру ске Фе де рације
у Ре пу бли ци Ср би ји Де нис
Кру гов, ди рек тор „Га спром
енер го хол дин га Ср би ја” Алек -
сан дар Вар нав ски, као и пред -
став ни ци Вој ске Ср би је и
грађа ни.

Наш град је 6. ок то бра 1944.
го ди не осло бо ди ла 49. ди ви зи -
ја Цр ве не ар ми је под ко ман -
дом ге не рал-ма јо ра Ва си ли ја
Мар ге ло ва. Сна ге Цр ве не ар -
ми је ушле су у град са ис то ка и
кон цен три са ле се баш на ме -
сту где је да нас трг на ко ме су

по ло же ни вен ци. Ина че, обе -
лиск сто ји као успо ме на на

совјет ске вој ни ке по ги ну ле при -
ли ком осло бо ђе ња гра да.

Заменица градоначелника уручује важан уговор

ПО ДР ШКА ДЕ ЦИ, МЛА ДИ МА И ЖР ТВА МА НА СИ ЉА

Го во ре ћи за „Пан че вац” о

по др шци Гра да од ре ђе ним

уста но ва ма, члан Град ског

ве ћа за ду жен за рад, за по -

шља ва ње и со ци јал ну по ли -

ти ку Ми лен ко Чуч ко вић под -

ву као је:

– При ШО СО „Ма ра Ман -

дић”, као и при До му за ЛО -

МР „Ср це у Ја бу ци” има мо

днев ни бо ра вак за де цу, мла -

де и од ра сла ли ца са смет ња -

ма у раз во ју, а ту услу гу тре -

нут но ко ри сти пе де сет пе то ро

де це, мла дих и од ра слих

лица с раз ли чи тим смет ња ма

у раз во ју. У са радњи са 

удру же њем „На по ла пу та”

пру жа мо услу гу ста но ва ња

уз по др шку за мла де и од ра -

сла ли ца са ин те лек ту ал ним

те шко ћа ма у две стам бе не је -

ди ни це, са по че ти ри стал на

и осам до де сет по вре ме них

ко ри сни ка услу га. У са рад -

њи с До мом „Спо ме нак” ор -

га ни зу је мо ста но ва ње уз по -

др шку за мла де ко ји из ла зе

из си сте ма со ци јал не за шти -

те, за де сет ко ри сни ка сме -

ште них у шест ста но ва, а

орга ни зо ва ли смо и при хва -

ти ли ште за при вре ме ни

смештај де це и омла ди не

капа ци те та осам ко ри сни ка

днев но.

До дао је да при Цен тру за

со ци јал ни рад „Со ли дар ност”

по сто ји при вре ме ни сме штај

у при хва ти ли шту за же не и

де цу жр тве по ро дич ног на си -

ља „Си гур на ку ћа”, ко ји мо -

же да при ми два на ест же на

и че тр на е сто ро де це. Та ко ђе,

за три де сет ше сто ро де це са

смет ња ма у раз во ју и ин ва -

ли ди те том до ступ на је услу га

лич ног пра ти о ца, што је омо -

гу ће но у са рад њи с ху ма ни -

тар ном ор га ни за ци јом „Деч је

ср це” из Бе о гра да.

До бра стра на ових вре ме на је што нас ко нач но гло бал но
и ло кал но ста вља пред бит на пи та ња. Ра чу ни ца је јед но -
став на, ма ла при ла го ђа ва ња ви ше ни су до вољ на, чи тав
си стем је у пи та њу. Еко ло шка ка та стро фа ко ја је у то ку
от кри ва ме та кри зу: ма сов но из у ми ра ње жи во та на Зе -
мљи. И на ја вљу је ди рект ну ег зи стен ци јал ну прет њу. За
раз ли ку од пан де ми је, ко ли ко год она би ла тра гич на, ра -
ди се о све о куп ном уру ша ва њу, ко је ће има ти не са гле ди -
ве по сле ди це. С нај ве ћом мо гу ћом озбиљ но шћу тре ба то -
ме при ћи.

(Кан та у тор Дар ко Рун дек, „Вре ме”, 1. ок то бар)

* * *
Ва жно је ула га ти у кул ту ру за то што је то је ди ни на чин
да се пу ту је ка здра вљу, це ли ни, ду би ни, ка са др жа ју ко -
ји је при ме рен људ ском би ћу у свом пу ном по тен ци ја лу.
Не ми слим на чо ве ка ко ји је са мо ани ма ли стич ки, вар -
ва рин, већ чо ве ка као уз ви ше но би ће на пла не ти Зе мљи.
Кул ту ра је бит на, јер нас об ли ку је, по ма же нам да бо ље
раз у ме мо се бе, дру ге и свет, чи ни нас бо љим, ши рим,
ду бљим, це ло ви ти јим, обо га ће ни јим. То јој је у по тен -
ци ји. Чо век сам би ра да ли ће ићи том ли ни јом или ли -
ни јом ма њег от по ра, ко јом кад кре не мо же сло бод но
оче ки ва ти да у јед ном мо мен ту по ста не узо р ни мон -
струм ко ји ру ши пред со бом све што вре ди а да то га ни -
ма ло ни је све стан.

(Сли кар и кан та у тор Не над Ма рић – Краљ Чач ка, „Да -
нас”, 1. ок то бар)

* * *
Ја ко во лим ве ли ког ру ског пи сца Да ни ла Хар мса, чи је су
ме крат ке при че, осам де се тих го ди на кад сам их упо зна -
вао, оду ше вља ва ле. „При че о Ле њи ну и Ста љи ну” пи сао
сам из чи сте фо ре, по узо ру на ње гов књи жев ни об лик и
стил. Он у сво јим при ча ма ни је смео спо ме ну ти по ли ти -
ча ре сво га до ба, Ле њи на и Ста љи на, јер би за вр шио не где
у Си би ру, па сам их ја узео за глав не ју на ке. При че су
пре пу не на си ља, што је као стил ска озна ка при сут но и у
ње го вом опу су, а по ку ша ва ју има ти не што ху мор но и ап -
сурд но. Мно ги љу ди су збу ње ни: го во рим ли ја то с по зи -
ци је ан ти ко му ни ста и за што ди рам те ве ли ка не ре во лу -
ци је? За што не? За што бих мо рао го во ри ти са мо не га тив -
но о Адол фу Хи тле ру и са мо по зи тив но о Ису су Хри сту?

(Пи сац, пре во ди лац и му зи чар Жар ко Јо ва нов ски, пор -
тал „Но во сти”, 30. сеп тем бар)

* * *

* * *
Ми ко ји се ба ви мо са ти ром те шко да мо же мо да про ме -
ни мо мно го ви ше од ва шег тре нут ног рас по ло же ња, та ко
што про ко мен та ри ше мо не ке сло же не и озбиљ не дру -
штве не и по ли тич ке по ја ве на ма ло кре а тив ни ји и пит -
ки ји на чин. Али не бих ни да не ги рам дру штве ни зна чај
до бре са ти ре и до брог ху мо ри стич ког от кло на, јер то
има сво ју те жи ну и по треб но је сви ма. Ми се на је дан
дру га чи ји, ша љи во-кри ти чан на чин ба ви мо по ли ти ком,
али ни ти смо по ли ти ча ри, ни ти мо же мо да про ме ни мо
си стем. Али за то и те ка ко мо же мо да ука же мо на ње го -
ве ано ма ли је. Не ће те оти ћи пра во код хи рур га да вам
опе ри ше сле по цре во док вам прет ход но ди јаг но сти чар
не по твр ди да је оно упа ље но и да ни је у пи та њу не ки
дру ги про блем у сто ма ку. Е, са ти ра му до ђе као не ка ква
дру штве на ди јаг но сти ка.

(Ху мо ри ста, са ти ри чар и глу мац Дра го љуб Мић ко Љу -
би чић, „Да нас”, 3. ок то бар)

* * *
„Сло бо дар ско дру штво” – ако га мо же мо на зва ти на тај
на чин – тре ба по сма тра ти у кон тек сту не сло бод ног, за -
ро бље ног дру штва, дру штва ко је је око ва но си ро ма штвом,
ег зи стен ци јал ним стра хом, епи де ми јом не зна ња и од су -
ством еле мен тар не хра бро сти и ра до зна ло сти. И ка ко од
та квог дру штва оче ки ва ти да се ме диј ски опи сме ни?
Кон крет но, мој пред лог је сле де ћи: „Пра во је сте јед на ко
од го вор ност, од го вор ност јед на ко ем па ти ја, а ем па ти ја
јед на ко јед на ко прав ност”. Да кле, ко ли ко пра ва, то ли ко
и од го вор но сти уз не пре ста но кри тич ко про пи ти ва ње
сва ко днев них исти на.

(Про фе сор, пи сац, пе сник, но ви нар Са ба ху дин Ха џи а -
лић, пор тал „Тач но.нет ”, 29. сеп тем бар)

* * *
Не ве ру јем ни јед ној по ли тич кој стран ци, не ве ру јем ни у
ка кве по кре те, али ве ру јем у ин ди ви ду ал ну по бу ну. Огром -
на ве ћи на Ср би је збра ја да не из ме ђу ри ја ли ти ја, ждра ња
и пре жи вља ва ња, без ика кве ви ше све сти о по сто ја њу,
без ика кве лич не хра бро сти да се ути че на соп стве ни жи -
вот... Не у о ча ва ње на ка зних про це са у дру штву, и са у че -
сни штво у истом, мо ра до ћи на на пла ту, а од де ве де се -
тих тај се ра чун са мо го ми ла.

(Ре ди тељ Ко кан Мла де но вић, пор тал „Но ва.рс ”, 29.
сеп тем бар)

КОНЦЕПТ ДО ДЕ ЉЕ НИ УГО ВО РИ О СПРО ВО ЂЕ ЊУ ЈАВ НИХ РА ДО ВА

ДО ПО ТВР ДЕ О СТЕ ЧЕ НИМ КОМ ПЕ ТЕН ЦИ ЈА МА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Панчевачко Удружење Слове-
наца „Логарска долина” је 2.
октобра у својим просторија-
ма организовало конзуларни
дан, традиционални сусрет са
словеначким конзулом који се
организује сваке године. Не-
давно именовани конзул Репу-
блике Словеније у Београду Ње-
гова екселенција Примож Кри-
жај са задовољством је прихва-
тио позив панчевачког удру-
жења, наводећи при томе да је
ово била његова прва радна по-
сета када су у питању слове-
начка друштва у Србији.

Двадесетак чланова и сим-
патизера имало је прилику да
насамо поразговара с конзу-
лом, а неке од тема биле су
услови за добијање словенач-
ког држављанства, радних до-
звола, као и могућност студи-

рања и стручног усавршавања
на неким од словеначких уни-
верзитета.

Примож Крижај је био при-
јатно изненађен одзивом чла-
нова, а посебан утисак на њега
је оставио сам амбијент у коме
Удружење живи, односно из-
глед просторија које се налазе
у музејском вагону у компози-
цији на обали Тамиша, тик уз
некадашњу железничку стани-
цу. То је, према његовом ми-
шљењу, као и запослених у ам-
басади у Београду и Канцела-
рије за словеначку дијаспору у
Љубљани, јединствен случај у
свету: нигде више ниједно сло-
веначко удружење нема седи-
ште у музејском железничком
вагону.

– Панчево је један веома за-
нимљив и леп град на обалама

двеју река. Иако је близу Бео-
града, за запослене у амбасади
у Београду веома је значајан
јер у њему живи више од 200
грађана који имају словеначко
порекло. Верујем да је тај број
и већи, а Удружење Словенаца
„Логарска долина” својски се
труди да чланове окупи и ани-
мира кроз разноврсне култур-
не програме и манифестације.
Словеначка амбасада ће и убу-
дуће сарађивати са словенач-
ким друштвима широм Срби-
је. Панчевачко удружење Сло-
венаца је свакако једно од нај-
активнијих у Србији и у то сам
се лично уверио. Поред тога,
веома ми је драго да Удруже-
ње веома добро сарађује са оста-
лим друштвима у Србији, а да
често помаже и у организаци-
ји културних програма које

организују друга друштва. На-
кон Панчева имам у плану да
посетим и остала словеначка
друштва широм Србије, где ће
се такође организовати конзу-
ларни дани – рекао је Примож
Крижај.

Председник панчевачког
удружења Јосип Вебер захва-
лио је Његовој екселенцији на
посети, истакавши да ће до
краја године, уколико прили-
ке то буду дозвољавале, поред
редовног курса словеначког је-
зика са елементима културе,
Удружење организовати још
неколико програма и манифе-
стација, као што су гастроном-
ски догађај „Наши словенач-
ки специјалитети”, „Глазарје-
ви дани”, „Мартиновање”, „Ми-
клавжовање” и „Дани слове-
начког филма”.
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„СР БИ ЈА ГАС” 
ПО ЗИ ВА ГРА ЂА НЕ

При кљу чи те се на гас
Jавно пред у зе ће „Ср би ја гас” упу -
ти ло је по зив свим гра ђа ни ма за -
ин те ре со ва ним за при кљу че ње на
ди стри бу тив ну га со вод ну мре жу
тог пред у зе ћа под сле де ћим про -
мо тив ним усло ви ма: кућ ни га сни
при кљу чак Г4 (ка па ци те та шест
м3/ч, до во љан за енер гет ске по -
тре бе стан дард ног стам бе ног објек -
та по вр ши не до 150 ме та ра ква -
драт них) ко шта 780 евра (у ди -
нар ској про тив вред но сти), уз мо -
гућ ност пла ћа ња тро шка при кљу -
че ња на 36 ме сеч них ра та бес ка -
мат но. По треб но је да се гра ђа ни
ја ве ЈП-у „Ср би ја гас” ра ди еви ден -
ти ра ња за ин те ре со ва них и де фини -
са ња по треб ног оби ма ан га жо ва ња
опе ра ти ве за из во ђе ње ра до ва.

Ка ко твр де у „Ср би ја га су”, мно -
ге фир ме из обла сти про јек то ва ња
и из град ње уну тра шњих га сних ин -
ста ла ци ја, као и ис по ру ке по треб -
ног ма те ри ја ла и опре ме (укљу чу -
ју ћи и га сне ко тло ве), по ка за ле су
ин те ре со ва ње да по ну де гра ђа ни -
ма по вољ не усло ве пла ћа ња до 36
ме сеч них ра та.

ИН ВЕ СТИ ЦИ О НИ СИ СТЕМ
УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ

Гу ма ри же ле да по мог ну
Представници ре пре зен та тив них
ком па ни ја у обла сти гу мар ске и
хе миј ске ин ду стри је („Тигaр”, „Тра -
јал” и др.) са гла си ли су се да је
нео п ход на про ме на си сте ма по себ -
них то ко ва от па да у Ср би ји, ка ко
би он по стао тран спа рен тан и ефи -
ка сан. Ефи ка сни ји, ин ве сти ци о ни
си стем упра вља ња от па дом омо гу -
ћио би да у про ду же ном ве ку про -
из во да са мо од от пад не гу ме, на
при мер, на ста не сто ти ну но вих про -
из во да. На тај на чин, у ин ду стриј -
ској сим би о зи, от пад ве ли ких ин -
ду стри ја по ста је си ро ви на за ма ле
би зни се у гу мар ској ин ду стри ји.

Ком па ни је су спрем не да ин ве -
сти ци ја ма по др же ре а ли за ци ју ре -
ше ња за сно ва них на прин ци пи ма
цир ку лар не еко но ми је ка ко би 
се гу ма као си ро ви на вра ти ла у
про из вод њу.

„ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА”
РАСПИСАО КОН КУРС 

ЗА МЛА ДЕ ПРО ГРА МЕ РЕ

На пра ви апли ка ци ју
Ми ни стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја и ове го ди не
по др жа ва кон курс MTS APP ком -
па ни је „Те ле ком Ср би ја”. Кон курс
се рас пи су је де се ти пут и ре ги о -
нал ног је ка рак те ра, на ме њен спе -
ци ја ли зо ва ним гим на зи ја ма и оде -
ље њи ма уче ни ка с по себ ним спо -
соб но сти ма за ма те ма ти ку и ра чу -
нар ство и ин фор ма ти ку (IT оде -
ље ња). Уче ни ци мо гу да осми сле и
на пра ве за ни мљи ву, ино ва тив ну и
пре све га ко ри сну апли ка ци ју за
мо бил ни те ле фон или та блет ко ји
ко ри сте опе ра тив не си сте ме „Ан -
др о ид” или iOS.

Да би уче ство ва ли на ово го ди -
шњем кон кур су, по треб но је да уче -
ни ци у име свог ти ма до 20. но -
вем бра по ша љу по пу њен и ске ни -
ран фор му лар на имејл mtsappkon-
kurs@telekom.rs и да ди рек тор шко -
ле сво јим пот пи сом и пе ча том по -
твр ди при јем ни фор му лар.

Ако вас за ни ма ју апли ка ци је, во -
ли те про гра ми ра ње, има те до бру
иде ју, на пра ви те апли ка ци ју ко ја
вам мо же до не ти вред не на гра де.

НИС по ма же срп ским
универ зи те ти ма

Ра чу нар ска опре ма за
бољи рад

На Елек трон ском фа кул те ту у Ни шу
про шле не де ље је отво рен про стор за
ре а ли за ци ју за јед нич ких про је ка та тог
фа кул те та и ком па ни је НИС на по љу
ди ги та ли за ци је. НИС је обез бе дио но -
вац за на бав ку вред не ра чу нар ске
опре ме ко ја ће до при не ти да про фе -
со ри и сту ден ти Елек трон ског фа кул -
те та у Ни шу има ју још бо ље усло ве за
рад. Циљ са рад ње струч ња ка из НИС-
а и про фе со ра и сту де на та је сте раз -
ме на зна ња и екс пер ти зе и по ве зи ва -
ње би знис сек то ра са ака дем ском за -
јед ни цом ка ко би се ре а ли зо ва ли за -
јед нич ки про јек ти и ство ри ли но ви
„про из во ди” на са вре ме ном тр жи шту,
на обо стра ну ко рист.

Све ча ном ску пу су при су ство ва ли
зва нич ни ци НИС-а, Ни шког уни вер -
зи те та, Гра да Ни ша и Ми ни стар ства
про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја.

Мла ди на уч ни ци

Мла ден Шар че вић, ми ни стар про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја
Републи ке Ср би је, том при ли ком је
ре као:

– Же лео бих да за хва лим ком па ни -
ји НИС јер је оста ла кон зи стент на у
оно ме што ра ди, а то је по др шка мла -
ди ма, би ло да је реч о сту ден ти ма
или ђа ци ма. Реч је о ком па ни ји ко ја
је до са да уло жи ла ви ше од 3,8 ми ли -
јар ди ди на ра у дру штве но од го вор не

про јек те. НИС је пр ва ком па ни ја у
Ср би ји ко ја је до би ла Све то сав ску на -
гра ду. И за то је по себ но зна чај но то
што ком па ни је као што је НИС да ју
по др шку на шим обра зов ним и на уч -

ним ин сти ту ци ја ма. Ра ду је што НИС
са да раз ви ја са рад њу са Елек трон -
ским фа кул те том у Ни шу, јед ним од
нај бо љих фа кул те та не са мо у Ср би ји
већ и ши ре. По ве ре ње мла дих љу ди у
ову уста но ву је ве ли ко и ви дим велику
пер спек ти ву за да љу са рад њу НИС-а
и Елек трон ског фа кул те та.

Ки рил Тјур де њев, ге не рал ни ди рек -
тор НИС-а, ре као је ка ко је уве рен да
ће сту ден ти и про фе со ри у овом про -
сто ру отво ри ти мно ге на уч не хо ри -
зон те и до дао:

– Оно што је но во и ве о ма бит но,
мла ди на уч ни ци ће уче ство ва ти у кон -
крет ним про јек ти ма на ше ком па ни -
је. Та ко ће до би ти ис ку ство кор по ра -
тив не прак се и раз у ме ти ре ал ну при -

ме ну зна ња у по слов ним про це си ма.
С дру ге стра не, НИС ће до би ти свеж,
ино ва тив ни при ступ ге не ра ци ја ко ји -
ма при па да бу дућ ност. То је ве о ма
ва жно и у про це су ди ги та ли за ци је,

јед ном од на ших нај ва жни јих ци ље -
ва. У по слов ном све ту ово се зо ве
„вин-вин” ком би на ци ја. Мо же мо ре -
ћи и нај бо ља мо гу ћа са рад ња или још
јед но став ни је – бу дућ ност на де лу.

НИС и уни вер зи те ти

Кра јем 2019. го ди не НИС и Елек трон -
ски фа кул тет су пот пи са ли Уго вор о
по слов но-тех нич кој са рад њи, на осно -
ву ко га су фа кул те ту до ни ра на сред -
ства за на бав ку ра чу нар ске опре ме.
Пред ви ђе на на ме на до ни ра них рад -
них ста ни ца је об у ча ва ње сту де на та
из обла сти ма шин ског уче ња, ко је зах -
те ва из у зет но ве ли ке ло кал не ра чу -
нар ске ре сур се и ве ли ку ко ли чи ну по -
да та ка. Овај про стор ће се ко ри сти ти

и за ре а ли за ци ју ра ди о ни ца, пре да -
ва ња и ве би на ра. Укуп на сред ства ко -
ја је НИС до ни рао фа кул те ту за опре -
ма ње и адап та ци ју про сто ра из но се
око пет ми ли о на ди на ра.

Да под се ти мо, са рад њу с во де ћим
фа кул те ти ма у обла сти ди ги та ли за -
ци је НИС је за по чео 2019. го ди не са
Елек трон ским фа кул те том у Ни шу, а
на ста вио ове го ди не ус по ста вља њем
са рад ње са Елек тро тех нич ким фа кул -
те том Уни вер зи те та у Бе о гра ду, као и
с Фа кул те том тех нич ких на у ка у Но -
вом Са ду.

НИС нај ду же са ра ђу је са Уни вер зи -
те том у Но вом Са ду (од 2010. го ди не)
и та са рад ња се раз ви ја у до ме ну обра -
зо ва ња, ис тра жи ва ња, раз во ја на уч но -
тех нич ке ба зе и тран сфе ра зна ња, као
и по др шке сти пен ди ра ња сту де на та
кроз Фонд за сти пен ди ра ње и под сти -
ца ње на пре до ва ња да ро ви тих сту де -
на та и мла дих на уч них рад ни ка и умет -
ни ка Уни вер зи те та у Но вом Са ду. С
дру ге стр не, у окви ру ви ше го ди шњег
парт нер ства, НИС са ра ђу је и с број -
ним фа кул те ти ма овог уни вер зи те та,
по пут Тех но ло шког фа кул те та, Тех -
нич ког фа кул те та „Ми хај ло Пу пин” у
Зре ња ни ну, Фа кул те та тех нич ких на -
у ка, Пе да го шког фа кул те та у Сом бо -
ру, Еко ном ског фа кул те та у Су бо ти ци
и При род но-ма те ма тич ког фа кул те та.

Вре ди ис та ћи да је НИС пот пи сао
и ме мо ран ду ме о са рад њи с Ру ским
др жав ним уни вер зи те том за наф ту и
гас „Гуп кин” из Мо скве и Но во сад -
ским уни вер зи те том, у окви ру ко јих
је пред ви ђе на са рад ња у обла сти кре -
и ра ња за јед нич ких ма стер-про гра ма
ових уни вер зи те та у скла ду с по тре -
ба ма ком па ни је.

ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА АКА ДЕМ СКОГ ЗНА ЊА

За јед нич ки по сао и раз ме на зна ња

Од убра не ле ти не 
„ла ла ма” 90 ми ли јар ди, 
а „ор ло ви ма” све га 
че ти ри ми ли јар де евра

Ко ја је то ло ги ка: у се лу
не ма ко да ра ди, а у гра ду
не ма шта да се ра ди

Вред ност из во за ово го ди шњег ро да
че ти ри ра тар ске кул ту ре – ку ку ру за,
пше ни це, со је и сун цо кре та – мо гла
би до сти ћи 900 ми ли о на до ла ра, твр -
де струч ња ци, и то ће да ти зна ча јан
до при нос бру то до ма ћем про из во ду
зе мље. Про се чан при нос ово го ди -
шњег ро да пше ни це био је 4,5 то на
по хек та ру, што је до вољ но за све до -
ма ће по тре бе и из воз од пре ко ми -
ли он то на. Исти је слу чај и с про сеч -
ним при но сом ку ку ру за – из ме ђу 6,5
и се дам то на, што зна чи да ће мо
има ти ви шак од че ти ри ми ли о на то -
на за из воз.

Про блем је што ове про из во де из -
во зи мо без пре ра де, као си ро ви ну, а
би ло би ку ди ка мо ис пла ти ви је ка да
би смо од пше ни це пра ви ли бра шно,
гриз или не ки дру ги фи ни про из вод,
па их он да из во зи ли. Стру ка ка же да
тре нут но у на шим усло ви ма мо же да
се на пра ви нај ма ње 150 про из во да и
сва ка ко би би ло ис пла ти ви је да пло -
до ве ко је по ку пи мо с на ших по ља

пре ра ђу је мо, али за та ко не што нео п -
ход но је раз ви ти пре ра ђи вач ку ин ду -
стри ју ко ја ће би ти у ста њу да ис пу ни
стро ге европ ске стан дар де.

У при лог го ре на ве де ном иде чи -
ње ни ца да је Ср би ја од из во за хра не
про шле го ди не за ра ди ла 3,6 ми ли -
јар ди до ла ра. То и ни је та ко лош ре -
зул тат, ре кли би не ки; про блем је то
што је Хо лан ди ја има ла ви ше од 90
ми ли јар ди до ла ра. Ово ја сно по ка зу -

је у ко ли ком смо огром ном по љо при -
вред ном за о стат ку и про сто је не схва -
тљи во да смо као др жа ва по ста ли уво -
зни ци, на при мер, лу ка, па ра дај за,
па при ке, па су ља итд.

Ко ли ко па ра, то ли ко му зи ке

Ста ти сти ка ка же да је вред ност по -
љо при вред не про из вод ње у Ср би ји из -
ме ђу че ти ри и пет ми ли јар ди до ла ра
го ди шње, то јест по јед ном хек та ру
про из во ди мо хра не у вред но сти од
1.000 до ла ра, док Хо лан ди ја по хек -
та ру има 24.000 до ла ра. Не ко ће ре -
ћи: ка ко је то мо гу ће? Струкa ка же:
ла ко.

На ши по љо при вред ни про из во ђа -
чи не мо гу да бу ду кон ку рент ни Хо -
лан ђа ни ма јер су на ше суб вен ци је у
од но су на њи хо ве знат но ма ње. У Ср -
би ји се по др шка др жа ве за про из вод -
њу хра не кре ће од 35 до 40 евра го ди -
шње по хек та ру, док у Европ ској уни -
ји она из но си од нај ни жих 480 па до
900 евра по хек та ру.

С дру ге стра не, не ма ко зе мљу да
ра ди…

Др жа ва има план и пре ма ње му по -
љо при вре да од 2000. до 2024. го ди не
тре ба да се раз ви ја по сто пи од 9,1
од сто, али са ова квим ста њем (у по -
след њој де це ни ји по љо при вре да у
Срби ји има раст од 0,40 од сто) и с

про шло го ди шњим па дом про из вод -
ње од 0,1 од сто, те шко да ће се овај
циљ оства ри ти.

За што је то та ко, по ка зу ју ис тра -
жи ва ња. Сту ди ја о ми гра ци ји ста нов -
ни штва на про сто ри ма бив ше Ју го -
сла ви је по ка зу је да се за по след њих
по ла ве ка на про сто ри ма не ка да шње
СФРЈ из се ла у гра до ве пре се ли ло
осам ми ли о на љу ди, што је ви ше од
тре ћи не ста нов ни штва. За ни мљи во је
да је у Евро пи за ми гра ци ју то ли ког
про цен та се о ског ста нов ни штва у ур -
ба не сре ди не би ло по треб но око 120
до 150 го ди на. У на шој др жа ви је на -
кон рас па да Ју го сла ви је тај трен да
бе жа ња из се ла у град на ста вљен са
истим ин тен зи те том. Мла ди и ста ри
из се ла го то во сва ко днев но од ла зе.
Пре ма по след њем ис тра жи ва њу, од
4.700 се ла у Ср би ји чак 1.200 их је у
фа зи не ста ја ња. У 150.000 ку ћа ни ко
не жи ви, док 50.000 ку ћа не ма вла -
сни ка. По шту не ма 2.000 се ла, шко лу
ско ро 3.000, а про дав ни цу чак 1.000
се ла, док је на та ли тет у се ли ма на
ни воу Пр вог свет ског ра та…

С ве те ра ни ма на Хо лан ђа не

Ка да је о по љо при вред ној про из вод -
њи реч, си ту а ци ја је ка та стро фал на.
Ср би ја има 120.000 по љо при вред ни -
ка ко ји об ра ђу ју зе мљу а ста ри ји су

од 70 го ди на, док је 217.000 по љо -
при вред ни ка с по се дом ма њим од
два хек та ра. Про сеч на по љо при вред -
на пен зи ја из но си 11.287 ди на ра, што
је ма ње од 100 евра. И ка ко с ве те ра -
ни ма да стиг не мо Хо лан ђа не? Ни ка -
ко. Ви де ло се то ли ко пу та на фуд -
бал ском те ре ну ка ко про ла зи мо у та -
квој си ту а ци ји…

Има оних ко ји твр де да је нео п ход -
но да се мла ди ма да  шан са да се вра -
те на се ло и да је је ди ни на чин да се
за у ста ви од ла зак љу ди са се ла да се
по бољ ша ју усло ви жи во та. Нео п ход -
но је да се у се ли ма ство ре исти усло -
ви жи во та као у гра ду – да љу ди има -
ју шко ле, вр ти ће, ле ка ре на до хват ру -
ке, све оно што је нео п ход но за нор -
ма лан жи вот. И на рав но суб вен ци је…

Ср би ја има 200.000 хек та ра сло -
бод не, др жав не зе мље и по сто је кон -
крет ни пред ло зи да се она по де ли
мла ди ма до 40 го ди на, да то бу де њи -
хо ва зе мља док је об ра ђу ју и на њој
про из во де хра ну.

Али пре то га тре ба да се из дру -
штва што шта де мон ти ра, да се де сет
го ди на ра ди озбиљ но с мла ди ма, па
тек он да да им се по кло ни зе мља, јер
у су прот ном од про да је или из да ва ња
у арен ду би ће па ра за бле ја ње по ка -
фи ћи ма и ши ре ња по тро соб ним ста -
но ви ма – у гра до ви ма, на рав но.

НА МАР ГИ НИ КРА ЈА ЈОШ ЈЕД НЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ СЕ ЗО НЕ

СР БИ ЈА VS. ХО ЛАН ДИ ЈА 0 : 20

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ФАК ТОР 
СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

„По љо при вре да, у ово кри зно

вре ме, у пан де миј ским усло ви -

ма, ва жан je фак тор ста би ли за -

ци је и, што је још ва жни је, она

нам је обез бе ди ла пре храм бе ну

си гур ност” јер, пре ма на во ди ма

над ле жних, „има мо до вољ но

хра не за за на ред не две го ди не”.



Петак, 9. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

(Пре)ис пи ти ва ње

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо се, у не -
ком жи вот ном пе ри о ду, на -
шли у си ту а ци ји да пре и спи -
ту је мо од лу ке, по зи ци ју у ко -
јој смо се за те кли, ми шље ња,
ста во ве, емо тив не и оста ле
ин ве сти ци је... ли ста је бес ко -
нач на. Из ова кве пер спек ти -
ве гле да но, тро ши мо жи вот -
ни низ у стал ном пре и спи ти -
ва њу се бе.

Ве ћи ну од лу -
ка до но си мо ау -
то мат ски, во ђе -
ни тре нут ним
осе ћа јем. Не
обра ћа мо па -
жњу на њих и
по ти ску је мо их
не ким сле де -
ћим, без уду -
бљи ва ња и ана -
ли зи ра ња. Не -
во ља на ста је ка -
да се за гла ви -
мо у ис тра жи -
ва њу по сле ди ца ко је осе ћа -
мо на сво јој ко жи, на кон што
смо од лу чи ли да (не) ура ди -
мо не што.

До пре и спи ти ва ња до ла зи
са мо за то што ни смо у истом
емо тив ном на бо ју у ко јем смо
би ли ка да смо од лу чи ва ли.
Kада страх, бес, раз о ча ра ње,
не за до вољ ство... по кре ћу емо -
ци је, не ми нов но је да нам
„до ла зе” ми сли ко је по ја ча -
ва ју тај осе ћај и ми де лу је мо
у скла ду с њим. Са свим је
бе сми сле но из но ва и из но ва
„са слу ша ва ти” се бе и пре ту -
ра ти по не че му што је би ло.
Нај го ре је што на тај на чин
се бе на но во по вре ђу је мо. Ка -
да се су о чи мо с по сле ди цама
соп стве не од лу ке, тре нут на

си ту а ци ја нам из гле да безна -
де жно. На ла зи мо се у ва ку у -
му иш че ки ва ња да се не што
про ме ни са мо од се бе. Сва ка
ак ци ја ко ју пре ду зме мо ву че
енер гет ски на бој прет ход но
до не се не од лу ке и, са мим
тим, сли чан по ра жа ва ју ћи,
уна пред оче ки ва ни ре зул тат.
Та да по чи ње но во пре и спи -
ти ва ње из „гла во бол но” стре -
сне по зи ци је. Не пре по зна је
се по моћ дра гих љу ди иа ко
је на до хват ру ке и нео п ход -
на да би се пре ки нуо за ча -
рани круг ана ли зи ра ња
претход не и до но ше ња њој
слич не од лу ке.

Све што осе ти мо да нам се
де ша ва про ла зи кроз си то на -
ших уве ре ња и та да тек емо -
тив но бо ји мо сво је ми сли, на
осно ву ко јих до но си мо од лу -
ке. За гла вљи ва ње у стал ном
пре и спи ти ва њу од лу ке и ло -
шег осе ћа ја у ве зи с њом оста -
ви ће нас у ло шем енер гет -

ском на бо ју по
нас. Сва ка но ва
ми сао ће ли чи -
ти на прет ход -
ну и на тај на -
чин ће ра сти
тен зи ја, гла во -
бо ља, не за до -
вољ ство...

По ме ра ње с
ме ста у ко јем
смо се емо тив -
но за гла ви ли
мо гу ће је са мо
про ме ном енер -
гет ског на бо ја у

ко јем се на ла зи мо. До пу сти -
ти се би пра во на гре шку из
ко је тре ба на у чи ти ка ко је не
по на вља ти, не окре та ти гла -
ву кад не ко по ну ди по моћ, не
ства ра ти свој свет од огор че -
но сти, не за до вољ ства, стра ха,
стал них гла во бо ља... све ово
мо гу ће про ме ном фо ку са. Kад
схва ти мо да смо ми мно го
ви ше од гре шке ко ја је на ста -
ла због ис хи тре не од лу ке,
схва ти ће мо и да нам је уз
про блем да то ре ше ње, ко је
ни је мо гу ће ви де ти из емо -
тив ног за тво ра.

Би ти за ро бљен у пре и спи -
ти ва њу ста рих од лу ка или до -
но си ти но ве, ма кар и по гре -
шне, од лу ка је, као и увек, на
ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

До преиспитивања
долази само зато
што нисмо у истом
емотивном набоју
у којем смо били
када смо
одлучивали.

ПРЕД НО СТИ СА ВРЕ МЕ НЕ ДИ ЈАГ НО СТИ КЕ

ШТА СВЕ ОТКРИ ВА МАГ НЕТ НА РЕ ЗО НАН ЦА

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ро гач је зим зе ле но др во ко је

при па да по ро ди ци ма ху нар -

ки. Иа ко је по знат већ че ти ри

хи ља де го ди на и га ји се на

Ме ди те ра ну, тек у по след ње

вре ме по ста је све по пу лар -

ни ји због сво јих до бро би ти

по људ ски ор га ни зам.

Ма ху не ро га ча са др же

слат ку пул пу, ко ја се су ши, пе че и за тим ме ље да би смо до би ли

прах од но сно бра шно или мр ви це, ко ји се ко ри сте у ку хи њи. И

прах и мр ви це су по бо ји слич ни ка ка оу и чо ко лад ним мр ви ца ма,

али је укус ро га ча за и ста је дин ствен – ни је го рак као чо ко ла да,

већ при род но сла дак.

До да ва њем ро га ча у ис хра ну осе ти ће те ве ли ку до бро бит, бу ду -

ћи да ова биљ ка има број на ле ко ви та свој ства. По што ро гач има

пу но вла ка на, а не са др жи ко фе ин, иде а лан је за осо бе ко је па те

од по ви ше ног при ти ска. Ма ња ко ли чи на ше ће ра и ма сти чи не га

од лич ном за ме ном за чо ко ла ду, по го то во за осо бе ко је же ле да

смр ша ју. Ве ли ка до за ви та ми на А и Б2 до при но се ње го вом бла -

го твор ном деј ству на здра вље ко же и очи ју. За хва љу ју ћи то ме

што са др жи ан ти ок си дан те – по ли фе но ле, ро гач као лек се ко ри -

сти и за сма ње ње ни воа хо ле сте ро ла и убла жа ва ње ри зи ка од на -

стан ка ср ча них бо ле сти, а ова биљ ка се по ка за ла и као од лич но

сред ство за олак ша ње сто мач них про бле ма и ле че ње ди ја ре је.

Ево ре цеп та за од ли чан здрав ко лач од ро га ча. Пе на сто уму -

ти ти че ти ри жу ман це та и јед ну шо љу ше ће ра, до да ти још јед ну

шо љу ше ће ра, те јед ну шо љу мле ка, 1/2 шо ље уља, је дан пра шак

за пе ци во, 100 г ро га ча, 100 г су вог гро жђа, снег од че ти ри бе -

лан це та, јед ну шо љу бра шна и три на рен да не оце ђе не ки се ле ја -

бу ке. Све до бро из ме ша ти и из ме си ти, па пе ћи на 180 сте пе ни.

На пра ви ти гла зу ру од 50 г чо ко ла де, јед не ка ши ке ше ће ра у пра -

ху и јед ног бе лан це та и пре ли ти врућ ко лач. Се ћи на коц ке тек

кад се пот пу но охла ди.

Ле ко ви ти ко лач
од ро га ча

Раз вој на у ке и тех ни ке до нео
нам је ве ли ки бо љи так и на по -
љу ме ди ци не, а за хва љу ју ћи но -
вим уре ђа ји ма ко ји се ко ри сте
у ди јаг но сти ци да нас нам је
пут од симп то ма до тач не ди -
јаг но зе дра стич но скра ћен.

Маг нет на ре зо нан ца је са вре -
ме на, без бол на и не ин ва зив на
ра ди о ло шка ди јаг но стич ка ме -
то да, по мо ћу ко је се са си гур -
но шћу мо гу от кри ти број на обо -
ље ња. Јед на од ње них ве ли ких
пред но сти је у то ме што се за
до би ја ње сли ке не ко ри сти ренд -
ген ско зра че ње, већ ја ко маг -
нет но по ље и ра дио-та ла си. До
са да, пре ма рас по ло жи вим чи -
ње ни ца ма, маг нет на ре зо нан -
ца ни је по ка за ла штет не би о -
ме ди цин ске ефек те по људ ски
ор га ни зам, па се мо же при ме -
њи ва ти код свих ста ро сних до -
ба и по на вља ти ви ше пу та.

Маг нет на ре зо нан ца (МР) је -
сте ими џинг тех ни ка ко ја ко -
ри сти маг нет но по ље и им пул -
се ра ди о та ла сне енер ги је с ци -
љем пра вље ња сли ке ор га на,
тки ва и струк ту ра уну тар те ла.
Маг нет на ре зо нан ца пру жа дру -
га чи ји вид ин фор ма ци ја у од -
но су на ренд ген ско сни ма ње,
ул тра звук или ске нер (ком пју -
те ри зо ва ну то мо гра фи ју – ЦТ),
што зна чи да је по мо ћу овог
уре ђа ја мо гу ће уо чи ти про бле -
ме ко ји се не мо гу ви де ти дру -
гим тех ни ка ма.

Пред но сти у ди јаг но сти ци

Сни ма ње маг нет ном ре зо нан -
цом ра ди се због ве ли ког бро ја
раз ло га. Kористи се с ци љем от -
кри ва ња здрав стве них про бле -
ма, као што је по сто ја ње ту мо -
ра, кр ва ре ња, по вре де, бо ле сти
крв них су до ва или ин фек ци је.
Мо же се ра ди ти и ра ди до би ја -
ња до дат них ин фор ма ци ја о
здрав стве ном про бле му ко ји је
ви ђен ренд ген ским, ул тра звуч -
ним или ске нер ским сни ма њем.

Маг нет на ре зо нан ца је не за -
мен љи ва у ди јаг но сти ци бо ле -
сти мо зга, кич ме ног сту ба, крв -
них су до ва гла ве и вра та и кич -
ме не мо жди не. От кри ва мул -
ти плу скле ро зу, Ал цхај ме ро ву
бо лест, епи леп си ју, мо жда ни
удар и акут ни шлог. Раз ли ку је
вр сте ту мо ра мо зга, као и сте -
пен њи хо ве агре сив но сти. Kад
је реч о ли га мен ти ма, те ти ва -
ма, ме ни ску си ма, ми ши ћи ма,
згло бо ви ма – маг нет на ре зо нан -
ца је су ве ре на ме то да. Осим то -
га, маг нет на ре зо нан ца от кри -
ва све бо ле сти жуч не ке си це и
жуч них пу те ва. Пре по ја ве овог
апа ра та ни је би ло на чи на да се
уо че про ме не на тан ком цре ву.
Да нас се, за хва љу ју ћи маг нет -
ној ре зо нан ци, о ста њу тан ког
цре ва до би ја ју пре ци зни по даци.

Од ги не ко ло ги је до 
кар ди о ло ги је

У све ту се ни јед на ги не ко ло -
шка опе ра ци ја не ра ди без маг -
нет не ре зо нан це ма ле кар ли -
це, а по себ но ка да се сум ња на
не ко ма лиг но обо ље ње. Она пре
опе ра ци је от кри ва да ли је реч
о ма лиг ној или бе ниг ној про -
ме ни, ко је је ве ли чи не ту мор,
да ли су за хва ће ни крв ни су -
до ви, лим фни чво ро ви или
окол ни ор га ни.

Са вре ме ни мо де ли маг нет -
не ре зо нан це мо гу да при ка жу
струк ту ру ср ца и аор те, ане у -
ри зму и дру ге про ме не на
крвним су до ви ма. Де тек ту ју се

уро ђе не ср ча не ма не, као и про -
ме не на ср ча ном ми ши ћу иза -
зва не ср ча ним уда ром. Бо ле сти
и ано ма ли је бу бре га, уре те ра и
мо краћ не бе ши ке не ка да су от -
кри ва не ин тра вен ском пи је ло -
гра фи јом. Па ци јент је из ла ган
штет ном зра че њу и мо рао је да
при ма кон траст. Да нас маг нет -
на ре зо нан ца от кри ва ско ро све
бо ле сти бу бре га, уре те ра и мо -
краћ не бе ши ке, а пот пу но је
без бед на за па ци јен та.

От кри ва ди скус хер ни ју

Бо ло ви у пре де лу кич ме су је -
дан од нај че шћих раз ло га за
од ла зак па ци јен та на пре глед
маг нет ном ре зо нан цом. Без об -
зи ра на то да ли је бол ло ци ран
у пре де лу врат не кич ме или у
сла бин ском, лум бал ном де лу
кич ме, узроч ник је че сто уна -
пред по знат: реч је о ди скус
хер ни ји. Је зи ком ла и ка ре че -
но, ка да је ди скус из ме штен са
свог уо би ча је ног ме ста, он при -
ти ска нер вни ко рен ко ји про -
ла зи крај ње га и узро ку је бол.

Обич ним ренд ген ским сним -
ком не мо же се ви де ти по ло -
жај ди ску са, па је маг нет на ре -
зо нан ца нај бо ља ме то да за ди -
јаг но сти ку ди скус хер ни је и
пред ста вља свет ски стан дард
за пре глед та квих па ци је на та.
Ка да је реч о пре гле ду не у ро -
ло шког си сте ма, маг нет на ре -
зо нан ца пред ста вља злат ни
стан дард сву да на све ту. Поред
то га што је из у зет но пре ци зна,

пред ност маг нет не ре зо нан це
је и у то ме што је она пот пу но
без бед на.

Мо же те ура ди ти и скрининг

Је дан од но ви те та је то да се на
маг нет ној ре зо нан ци мо же оба -
ви ти скри нинг ор га ни зма. Њи -
ме је об у хва ћен пре глед мо зга,
кич ме, аб до ме на и ма ле карлице.

За раз ли ку од оста лих, тај
пре глед об у хва та са мо се квен -
це, на осно ву ко јих се по том
ис кљу чу ју сум ње на по је ди на
обо ље ња. Ка да би се на та квом
сним ку ука за ло не што сум њиво,
би ло би нео п ход но ура ди ти

нови, де таљ ни ји пре глед маг -
нет ном ре зо нан цом кон крет ног
де ла те ла ка ко би се ја сно ви де -
ло о ка квом про бле му је реч.

Ка ко из глед пре глед

Уо чи пре гле да, у со би за при -
пре му нај пре се мо ра те ски нути

и од ло жи ти сав на кит, пир син -
ге, сат, на о ча ре, ме тал не шна -
ле, мо бил ни те ле фон, кре дит -
не кар ти це, слу шни апа рат, зуб -
не про те зе, олов ке, ме тал ни но -
вац, кљу че ве и сл.

Ма ши на за маг нет ну ре зо -
нан цу из гле да као ве ли ка цев
са отво ре ним кра је ви ма. Сни -
ма ње се из во ди та ко што нај -
пре лег не те на сто ко ји се по -
кре ће ка јед ном отво ру ма ши -
не. Здрав стве ни рад ник вас све
вре ме то ком сни ма ња по сма -
тра из су сед не со бе, а ви мо же -
те у сва ком тре нут ку да му се
обра ти те пре ко ми кро фо на.

Ова ма ши на ства ра ја ко маг -
нет но по ље око вас и усме ра ва
ра дио-та ла се ка ва шем те лу,
што ви не ће те осе ти ти. Са ма
про це ду ра је пот пу но без бол -
на и је ди на ње на ма на је у то -
ме што мо же би ти по ма ло не -
при јат на, по го то во ако сте кла -
у стро фо бич ни. Бо ра вак у „ту -
не лу” и бу ка ко ју апа рат про -
из во ди си гур но вам не ће оста -
ти у нај леп шем се ћа њу, али
ствар олак ша ва то што зна те
да ни сте са ми: струч но ме ди -
цин ско осо бље је све вре ме пре -
гле да у кон так ту с ва ма.
Уколико на ве де те осо бљу да сте

уз не ми ре ни или упла ше ни или
да има те страх од за тво ре ног
про сто ра или бу ке, до би ће те
пум пи цу – аларм, па у слу ча ју
да се ло ше осе ћа те, при ти ском
на пум пи цу пре глед се пре ки -
да. Ру ке и но ге у то ку пре гле да
ни ка ко не сме ју би ти спо је не

ни ти укр ште не, јер су у том
слу ча ју мо гу ће опе ко ти не.

Без мр да ња!

У за ви сно сти од вр сте, пре глед
мо же тра ја ти 15–45 ми ну та, а
по не кад и ду же, што је та ко ђе
јед на од ма на, бу ду ћи да за све
то вре ме мо ра те би ти не по мич -
ни, јер и нај ма њи по крет на ру -
ша ва ква ли тет сли ке. Ипак, чи -
ње ни ца је да по сто је ме то де
ко је су да ле ко не при јат ни је од
ове, а та кву „жр тву” за и ста вре -
ди под не ти за рад до би ја ња пре -
ци зне ди јаг но зе од ко је вам за -
ви си да љи ток ле че ња.

Да би се до би ла пре ци зна
сли ка де ла те ла ко ји сни ма те,
по не кад је по треб но ко ри шће -
ње кон траст ног сред ства (га до -
ли ни јум), ко је се нај че шће убри -
зга ва ин тра вен ски. Kонтрастно
сред ство омо гу ћа ва ја сни је ви -
ђе ње од ре ђе них де та ља и код
ве ћи не па ци је на та је ње го ва
при ме на пот пу но без бед на. За
раз ли ку од сред ства ко је се ко -
ри сти код ске нер ског (ЦТ) сни -
ма ња, ово је дру га чи је и без -
бед ни је бу ду ћи да ре ђе иза зи ва
алер гиј ске ре ак ци је.

Ка ко да се при пре ми те

Пре глед маг нет ном ре зо нан -
цом не зах те ва ни ка кву по себ -
ну при пре му, осим ако ни је
дру га чи је на гла ше но. Сво ју ре -
дов ну те ра пи ју по пиј те на уо -
би ча је ни на чин, је ди те и по не -
си те сву пра те ћу ме ди цин ску
до ку мен та ци ју ко ја је од зна -
ча ја за сни ма ње ко је се вр ши.

Ра ди ва ше си гур но сти, пре
за по чи ња ња пре гле да ме ди цин -
ско осо бље ће вам по ста ви ти
не ко ли ко пи та ња ко ја се од но -
се на ва шу без бед ност у то ку
сни ма ња при при ме ни ја ког
маг нет ног по ља.

ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НИ РИ ЗИ ЦИ

При су ство ме та ла у те лу мо -

же би ти штет но или мо же

угро жа ва ти ва шу без бед ност

то ком сни ма ња маг нет ном

ре зо нан цом. Упра во због то га

пре сни ма ња мо ра те оба ве -

сти ти ме ди цин ско осо бље

уко ли ко има те: ме тал ну

зглоб ну про те зу, ве штач ки

ср ча ни за ли стак, де фи бри ла -

тор, пејс меј кер, ме тал не кли -

по ве, ко хле ар ни им план тат,

ме так, шрап нел или дру ги

ме тал ни обје кат у те лу. У том

слу ча ју пре глед ни је мо гућ.

Та ко ђе, пре сни ма ња

маг нет ном ре зо нан цом

потреб но је да оба ве сти те

ме ди цин ско осо бље уко ли ко

сте труд ни. Ни је до вољ но

про у чен ефе кат сни ма ња

маг нет ном ре зо нан цом на

плод, али вам ле кар, ра ди

сва ке си гур но сти, уме сто

ове про це ду ре мо же пре по -

ру чи ти не ку дру гу.

На гла си те осо бљу и уко -

ли ко има те про бле ма с је -

тр ом или бу бре зи ма. Оште -

ће ње функ ци је ових ор га на

мо же, на и ме, би ти огра -

нича ва ју ћи фак тор за

кори шће ње кон траст ног

сред ства.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Ру си ја, Аме ри ка, Ки на, Ве ли -
ка Бри та ни ја, го то во сви на уч -
ни ци ве ли ких свет ских си ла
по след њих ме се ци на пор но ра -
де ка ко би про на шли вак ци ну
про тив ко ро на ви ру са, а ка ко
над ле жни у на шој зе мљи ис -
ти чу, гра ђа ни Ср би је мо ћи ће
да би ра ју ко ју вак ци ну же ле да
при ме. И ни је са мо ствар у то -
ме ко ће пр ви до ци ља, већ чи -
ја ће вак ци на да бу де пот пу но
ефи ка сна и без бед на, а и то је
оно на шта пр вен стве но апе лу -
је на ша стру ка.

– Вак ци на про тив ко ро на ви ру -
са ко ју Ср би ја бу де уве зла и
ко ју као др жа ва бу де мо пре по -
ру чи ли би ће са свим си гур но
без бед на вак ци на. Ако бу де ви -
ше вак ци на ко је ис пу ња ва ју све
усло ве и стан дар де и мо гу да
се ре ги стру ју у на шој аген ци ји
за ле ко ве, на ба ви ће мо их све,
па ће он да гра ђа ни мо ћи да
би ра ју ко ју вак ци ну же ле – ре -
као је ра ни је ми ни стар здра -
вља Зла ти бор Лон чар.

Да кле, ни је бит но да ли је
ру ска, ки не ска или аме рич ка,
већ да је пот пу но без бед на и
ефи ка сна, а то је на гла сио и др
Ср ђа Јан ко вић.

Он је, ко мен та ри шу ћи вак -
ци не, ре као да је ја ко бит но од
че га се са сто је и њи хов са став
из струч ног аспек та и ис ти че
да је на ро ду углав ном бит но
ода кле до ла зи, али и да то ни -
је од пре суд ног зна ча ја.

И др Пре драг Кон је, од го ва -
ра ју ћи на пи та ње на осно ву че -
га ће би ти до не та од лу ка о то -
ме ко ја је вак ци на нај бо ља, ре -
као да не по сто ји нај бо ља вак -
ци на, већ или је ре ги стро ва на
за упо тре бу или ни је.

Го во ре ћи о иму ни за ци ји, епи -
де ми о лог др Да ри ја Ки сић Те -
пав че вић ре кла је да је то ис -
кљу чи во здрав стве но пи та ње.

– Ка да ће се уве сти не ка вак -
ци на, по сто ји ја сан про то кол
ко ји је ба зи ран на струч ним
еле мен ти ма. Ни ка кав дру ги па -
ра ме тар и кри те ри јум не мо же
да до ђе у об зир. Ка да је у пи та -
њу вак ци на про тив ко ви да19,
иа ко се сви тру де да је на пра -
ве, у овом мо мен ту ни јед на ни -
је на пра вље на, ни ти је у фа зи
да би мо гла да се при ми у бли -
жем вре мен ском пе ри о ду –
иста кла је она ра ни је.

Ру си су би ли пр ви

Пр ва вак ци на про тив ко ро на -
ви ру са у све ту, ко ја је ре ги -
стро ва на 11. ав гу ста, на зва на
је „Спут њик 5” и на ба зи је аде -
но ви ру са. За њу је већ од ре ђе -
на и це на и за ме ђу на род но тр -
жи ште би ће у по чет ку нај ма -
ње 10 до ла ра за две до зе.

На кон што су сти гле ве сти
из Ру си је о вак ци ни, огла си ли
су се и на ши струч ња ци те из -
не ли сво је ми шље ње о овом
под ви гу.

Је дан од нај по зна ти јих срп -
ских ви ру со ло га Ана Гли гић
из ја ви ла је да су ру ски на уч -
ни ци ја ко до бри струч ња ци и
да је вак ци на про тив ко ро на -
ви ру са си гур но без бед на.

Она је та да у јед ном ин тер -
вјуу ис та кла да је вр ло до бро
што су Ру си ко ри сти ли „умрт -
вљен” аде но ви рус. Ка ко је ре -
кла, цео свет има аде но ви ру се
у по пу ла ци ји, те би би ло про -
бле ма тич но да су ко ри сти ли
жив аде но ви рус.

– Они су узе ли аде но ви рус
ко ји је но си лац и не ће иза зва -
ти бо лест, а на ње га су угра ди -

ли онај део са да шње ко ро не
ко ји ће да ти иму ни тет. Реч је о
са мо јед ној ка ри ци ну кле ин -
ске ки се ли не ко ја да је иму ни -
тет. Ру ски на уч ни ци су ја ко до -
бри струч ња ци и вак ци на је си -
гур но без бед на – сма тра Ана
Гли гић и до да је да би се вак -
ци ни са ла ру ском вак ци ном.

Кли нич ка ис пи ти ва ња су по -
кре ну та сре ди ном ју на и свих
38 до бро во ља ца је раз ви ло иму -
ни тет на ко ро на ви рус, а нус -
по ја ва ни је би ло. Ме ђу тим,
поје ди ни струч ња ци су из ра -
зи ли сум њу у ефи ка сност
вакци не јер је пре ма ли узо рак
до бро во ља ца.

– Бит но је да се узме ре пре -
зен та ти ван узо рак и Ру си су то

до бро ура ди ли. Ка да се те сти -
ра на хи ља да ма љу ди, ту су гре -
шке не из бе жне и 30 од сто је
тад си гур но ла жно по зи тив но
или не га тив но. Не сум њам да
су ру ски струч ња ци те сти ра ли

вак ци ну и на се би – ука за ла је
др Ана Гли гић.

С дру ге стра не, епи де ми о ло -
га др Зо ра на Ра до ва но ви ћа је
вест о вак ци ни из не на ди ла и
сма тра да је то хра бар по тез.

– Ло ша стра на ру ске вак ци -
не би ла би ако су ома ну ли и
ако се при ка же да вак ци на но -
си нео че ки ва не ри зи ке. То би
био уда рац за све оста ле, јер
би се у по пу ла ци ји ство рио от -
пор и мно го ве ћа опре зност и
за ко но дав ци би би ли опре зни -
ји – сма тра епи де ми о лог Зо -
ран Ра до ва но вић.

Он је до дао и да је то „мар -
ке тин шки ин те ре сант но”.

– По стиг нут је циљ, цео свет
при ча о вак ци ни, а они во ле да
бу ду пр ви. Има стра те шку ди -
мен зи ју, уве ре ни су у успех вак -
ци не ма да су је те сти ра ли на
са мо 38 осо ба, оче ки ва ло се да
тај број бу де ви ше стру ко ве ћи
– ре као је ра ни је.

И дру га у пла ну

Пр ва фа за кли нич ких те сти ра -
ња дру ге ру ске вак ци не про тив
ко ро на ви ру са цен тра „Век тор”
по ка за ла је да је она пот пу но
без бед на, да ста бил но ре а гу је на
му та ци ју ви ру са и да нај ма ње
шест ме се ци шти ти од ко ро не.

Ди рек тор Оде ље ња за зо о -
нот ске ин фек ци је и грип Др -
жав ног на уч ног цен тра за ви -
ро ло ги ју и би о тех но ло ги ју „Век -
тор” Алек сан дар Ри жа ков ис -
ти че да ова вак ци на „не ства ра
до жи вот ни иму ни тет, што је
до бро, јер се не пра ве ни ка кве
про ме не за це ли жи вот”.

Он пре ци зи ра да „Век то ро -
ва” вак ци на не ма огра ни че ња
за ре вак ци на ци ју.

– Тре нут но мо же мо би ти
мир ни, а ми слим да ће та ко
би ти и у бу дућ но сти, јер ова

вак ци на при лич но ста бил но ре -
а гу је на му та ци је ви ру са – на -
гла ша ва Ри жа ков.

Ка да до ђе до за вр шне, тре ће
фа зе, би ће те сти ра но нај ма ње
3.000 до бро во ља ца.

Ру си ја је пр ва зва нич но ре -
ги стро ва ла вак ци ну про тив ко -
ро на ви ру са, а у тој тр ци ве ли -
ки кон ку рент је и Ки на, ко ја
те сти ра 11 вак ци на.

Ки не ска бр зи на

Ки не ски ми ни стар на у ке и тех -
но ло ги је Ванг Џанг ре као је ра -
ни је да се спро во де кли нич ка
те сти ра ња 11 вак ци на, а да су
че ти ри вак ци не већ ушле у тре -
ћу фа зу те сти ра ња.

Три вак ци не раз ви ја оде ље -
ње др жав ног ки не ског фар ма -
це ут ског ги ган та „Си но фарм”
и „Си но вак ба јо тек” у окви ру
др жав ног про гра ма, док че твр -
ту раз ви ја „Кан си но ба јо ло -
џикс” и ње на упо тре ба у ки не -
ској вој сци одо бре на је у ју ну.

Како је речено у кинеском
Центру за контролу и спре -
чавање болести, вак ци не про -
тив ко ро на ви ру са ко је се раз -
ви ја ју у Ки ни мо гле би да бу ду
спрем не за упо тре бу већ у
новем бру.

Та ко је ки не ска ком па ни ја
„Кан си но ба јо ло џикс” раз ви ла
вак ци ну за сно ва ну на аде но -
ви ру су Ад5 у са рад њи с ки не -
ском Вој но ме ди цин ском ака -
де ми јом. У ма ју су об ја ви ли
обе ћа ва ју ће ре зул та те фа зе 1,
а твр ди се да је фа за 2 по ка за -
ла (ма да ти ре зул та ти још ни -
су об ја вље ни) да вак ци на по -
кре ће сна жан од го вор иму но -
си сте ма код љу ди. Ки не ска вој -
ска је 25. ју на одо бри ла вак ци -
ну на го ди ну да на као „спе ци -
јал но нео п хо дан лек”. „Кан си -
но” још ни је об ја вио да ли ће
вак ци на ци ја овом вак ци ном
би ти оба ве зна или оп ци о на за
ки не ске вој ни ке.

С дру ге стра не, при ват на ки -
не ска ком па ни ја „Си но вак ба -
јо тек” те сти ра не ак тив ну вак -
ци ну зва ну „Ко ро на вак”. У ју -
лу је об ја вље но да су фа зе 1 и 2
на 743 до бро вољ ца по ка за ле да
не ма озбиљ них спо ред них ефе -
ка та и да про из во ди ре ак ци ју
иму но си сте ма код љу ди. „Си -
но вак” је по кре нуо фа зу 3 у
Бра зи лу у ју лу и тре нут но гра -
ди по стро је ње за про из вод њу
100 ми ли о на до за го ди шње.

Го во ре ћи о ки не ској вак ци -
ни, епи де ми о лог др Пре драг
Кон на вео је да прет по ста вља
да се ра ди о про бле му из прав -
не обла сти, те да по сто је вр ло
ја сне про це ду ре око то га ка ко
се од ре ђе на вак ци на на ба вља.

– Ми има мо вр ло ја сан за -
кон о ле ко ви ма и ме ди цин -
ским сред стви ма и вр ло је ва -
жно да се ово на не ки на чин
пра во вре ме но од ра ди. Зе мља
ко ја хо ће да ре ги стру је би ло
ко ји ме ди цин ски пре па рат, у
овом слу ча ју вак ци ну, пр во се

ја вља та квој аген ци ји. Си гу ран
сам да је Аген ци ја за ле ко ве
упу ће на у све. Прет по ста вљам
да је про блем с ки не ском
вакцином у прав ној обла сти –
иста као је Кон за Н1.

Ен гле зи не ста ју

За вр шна кли нич ка ис пи ти ва -
ња вак ци не про тив ко ро на ви -
ру са ко ју су раз ви ли „Астра Зе -
не ка” и Уни вер зи тет Окс форд,
об у ста вље на је ра ни је на кон
што је уче сник ис пи ти ва ња
имао не же ље ну ре ак ци ју.

До бро во љац због ко га је ис -
пи ти ва ње об у ста вље но на вод но
је по чео да па ти од не у ро лошких

симп то ма по ве за них с рет ким
упал ним по ре ме ћа јем кич ме
на зва ним тран свер зал ни
мијели тис.

Ме ђу тим, не за ви сно те ло
спро ве ло је хит ну ис тра гу тог
слу ча ја, а ис пи ти ва ње вак ци не
је по том на ста вље но.

Ка ко је са оп ште но из Уни -
вер зи те та Окс форд, не за ви сна
ис тра га је за вр ше на и, у скла -
ду с пре по ру ка ма бри тан ске
ре гу ла то р не аген ци је за ме ди -
цин ске про из во де МХРА, испи -
ти ва ња су на ста вље на на свим
ло ка ци ја ма на ко ји ма су и ра -
ни је вр ше на.

И ако би се „на пр ву лоп ту”
ре кло да об у ста ва те сти ра ња
ове вак ци не иза зи ва не по ве ре -
ње, ако се по гле да с дру ге стра -
не, то је за пра во и до бра вест.

Ис тра жи ва ње је сте би ло пре -
ки ну то, али то зна чи да су се
де таљ но да ље ана ли зи ра ли са -
ста ви вак ци не и до дат но се ра -
ди на да љем уса вр ша ва њу ка -
ко би на кра ју вак ци на би ла
што бо ља и по у зда ни ја.

О ра ни јој об у ста ви те сти ра -
ња окс форд ске вак ци не го во -
рио је и Јан ко вић.

– Го во ри се да су вак ци не
штет ни је од бо ле сти, то ни ка -
да ни је тач но, па не ће би ти
тач но ни са да. Ка да се би ло
ко ме де си не што што се зо ве
не же ље ни до га ђај, по гор ша се
ста ње, не про це њу је се од мах
да ли има ве зе с вак ци ном, не -
го се пр во об у ста вља те сти ра -
ње, па се ра де про це не. Мо же
да се де си би ло шта не за ви сно
за ис тра жи ва ње. Тим ко ји во -
ди сту ди је кон ста то вао је да
не ма ве зе с вак ци ном па се ис -
тра жи ва ње на ста ви ло – ре као
је ра ни је Јан ко вић.

Трам по ва вак ци на

Баш као и Ки на, Ру си ја и Ве -
ли ка Бри та ни ја, сво ју уло гу у
спа са ва њу све та има и Аме ри -
ка, те се и та мо шњи на уч ни ци
бо ре за вак ци ну ко ја је од жи -
вот ног зна ча ја.

Ге не рал ни ди рек тор аме рич -
ке фар ма це ут ске ку ће „Фај зер”
Ал берт Бур ла из ја вио је да ће
до кра ја ок то бра ве ро ват но би -
ти по зна то да ли је „Фај зе ро -
ва” екс пе ри мен тал на вак ци на
про тив ко ви да 19, ко ја је у фа -
зи кли нич ких ис пи ти ва ња,
ефи ка сна.

„Фај зе ро ва” вак ци на, раз ви -
је на у са рад њи с не мач ком би -
о тех но ло шком фир мом „Ба јон -
тек”, већ је у про из вод њи, а
Бур ла је ис та као да су про из -
ве де не сто ти не хи ља да до за.

Он је ре као да ће број љу ди
ко ји ће при ми ти вак ци ну у
окви ру тре ће фа зе кли нич ких
ис пи ти ва ња би ти по ве ћан с пр -
во бит но пла ни ра них 30.000 на
44.000, као и да ће ста ро сна и
ра сна струк ту ра при ма ла ца вак -
ци не би ти про ши ре на ра ди ве -
ћег оби ма и по у зда но сти при -
ку пље них по да та ка о ње ним
ефек ти ма. (Aгенције)

ТЕМА БРОЈА
Петак, 9. октобар 2020.
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У то ку су функ ци о нал не
про бе, се зо на по чи ње 
15. ок то бра

Цу ре ње во де из
инсталаци ја од мах
пријави те дис пе че ри ма

На пра гу пред сто је ће греј не се зо не
2020/2021. за вр ша ва ју се ре мон ти и
при прем ни ра до ви на опре ми за про -
из вод њу и ди стри бу ци ју то плот не
енерги је – ка жу у пан че вач ком ЈКП-у
„Грејање”.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке тог пред -
у зе ћа Зден ке Јо кић, „Гре ја ње” је упу -
ти ло зах тев ди стри бу те ру, ЈП-у „Ср -
би ја гас”, да нај ка сни је до 7. ок то бра
пу сти гас, из вр ши отва ра ње мер но-
-ре гу ла ци о них ста ни ца и пре ба ци си -
стем с лет њег на зим ски ре жим ра да.

– По до би ја њу га са по зим ском ре -
жи му ЈКП „Гре ја ње” по кре ће ко тло ве
за за гре ва ње то пле во де и по ла ко уво -
ди функ ци о нал не про бе ра да свих
постро је ња за про из вод њу и ди стри -
бу ци ју то плот не енер ги је до крај њих
ко ри сни ка. На по ми ње мо да функ ци -
о нал не про бе слу же за про ве ру ра да
енер гет ских обје ка та, то пла на и ко -
тлар ни ца, чи ме се ујед но про ве ра ва
функ ци о нал ност то пло вод не мре же,
то плот них пре дај них ста ни ца, а по
по тре би и греј них ин ста ла ци ја, ка ко
би од 15. ок то бра, ка да је зва нич ни
по че так греј не се зо не, а у скла ду с
вре мен ским усло ви ма, цео си стем мо -
гао да стар ту је без ве ћих про бле ма и
ха ва ри ја – ис та кла је Зден ка Јо кић.

Она је апе ло ва ла на ко ри сни ке услу -
га да ових да на обра те па жњу на ис -
прав ност сво јих уну тра шњих ин ста -
ла ци ја и да, ако при ме те цу ре ње воде,
квар при ја ве Дис пе чер ском цен тру
пу тем те ле фо на 315-400.

Ве ли ка ула га ња

Да за гра ђа не Пан че ва „не би би ло
зи ме” то ком пред сто је ће зи ме, „Гре -
ја ње” је у про те клом пе ри о ду уло жи -
ло зна чај на сред ства у ра до ве и на -
бав ку но ве опре ме.

– На то пла ни на Ко те жу у то ку је
изво ђе ње ра до ва на по ве зи ва њу но вог
ко тла вред но сти ско ро 58 ми ли о на

дина ра и снагe 25 MW на по сто је ћи
си стем ка ко би мо гао да бу де укљу чен
у про из вод њу то плот не енер ги је у пред -
сто је ћој се зо ни. Ово је дру ги но ви ко -
тао на ба вљен у по след ње три го ди не,
чи ме ће про из вод ња то плот не енер ги -
је у то пла на ма ЈКП-а „Гре ја ње” би ти
по диг ну та на ви ши и без бед ни ји ни во
уз сма ње ње по тро шње га са. Из вр ше ни
су по ве зи ва ње и пу шта ње кон теј нер -
ске ко тлар ни це за за гре ва ње са ни тар -
не то пле во де на ба вље не про шле го ди -
не, елек тро ре мон ти ко тлар ни ца и го -
ри о ни ка, те ба жда ре ње 353 ме ри ла то -
плот не енер ги је (ка ло ри ме та ра). При -
во ди се кра ју њи хо во по нов но по ве зи -
ва ње. Ре мон то ва не су тран спорт не пум -
пе и вен ти ли на то пла на ма и у под ста -
ни ца ма, за ме ње не до тра ја ле це ви у

објек ти ма по на ло зи ма, угра ђе ни дик -
тир-си сте ми у под ста ни це и са ни ра не
ха ва ри је то пло во да на не ко ли ко по те -
за у си сте му. Уве ли ко се до пу ња ва во -
дом си стем ин ста ла ци ја по објек ти ма
ка ко би се из вр ши ли сви нео п ход ни
ра до ви и про ве ре до по чет ка но ве грејне
се зо не – на ве ла је ди рек тор ка „Грејања”.

Со лар но по стро је ње

По ред све га на ве де ног, у скла ду с пре -
у зе тим оба ве за ма из Ме мо ран ду ма са
аме рич ком ор га ни за ци јом USAID
(Аме рич ка аген ци ја за ме ђу на род ни
раз вој) о до на ци ји 200 пло ча стих со -
лар них ко лек то ра и пра те ће опре ме с
до ку мен та ци јом, вред ној око 100.000
до ла ра, ЈКП „Гре ја ње” је у про те клом
пе ри о ду из вр ши ло и пот пу ну ре кон -
струк ци ју кро ва са че лич ним но са -
чима за ко лек то ре и по ве за ло но во

солар но кров но по ље на по сто је ћи си -
стем за гре ва ња са ни тар не то пле воде.

– Уз со лар но по стро је ње од 700 kW
фи нан си ра но прет ход них го ди на из
IPA про гра ма пре ко гра нич не са рад -
ње и но во по стро је ње до ни ра но од
стра не аме рич ке аген ци је USAID од
350 kW, Пан че во да нас по се ду је нај -
ве ће со лар но тер мал но по стро је ње на
Бал ка ну – ис ти че Зден ка Јо кић.

Ра до ви на то пло во ди ма

Ка да је реч о ра до ви ма на ди стри бу -
тив ној мре жи, пре све га на то пло во -
ди ма, на кон греј не се зо не, ка же Зден -
ка Јо кић, за вр ше но је из ме шта ње де -
ла то пло во да и из гра ђен но ви шахт
на Ке ју Ра до ја Да ки ћа у окви ру град -
ског про јек та „По та ми шки ко лек тор”.

– Из ра ђе не су и ар ми ра но бе тон ске
пло че као за шти та то пло во да на Тр гу
кра ља Пе тра I и Ње го ше вој ули ци,
као уче шће у про јек ту Гра да на све о -
бу хват ној ре кон струк ци ји ових ули -
ца. За вр ше но је по ста вља ње при кључ -
ног то пло во да за ко ри сни ке но вих
обје ка та у Ка ра ђор ђе вој 10 и Ла ва Тол -
сто ја 62. У то ку су ра до ви на из град -
њи то пло во да ду жи не 400 ме та ра за
по тре бе но во и згра ђе не стам бе не згра -
де за со ци јал но ста но ва ње у Ули ци
Ра ди во ја Ко ра ћа б. б. на Стре ли шту.
У то ку про шле го ди не, ра ди без бед -
но сти и за шти те обје ка та, по ста вље на
је огра да око то пла не на Ко те жу, а то -
ком овог ле та огра ђе на је и то пла на
на Со да ри – на бро ја ла је Зден ка Јо -
кић им пре си ван број за да та ка ко је су
рад ни ци пред у зе ћа ко јим она ру ко во -
ди оба ви ли то ком про те клих месеци.

БЕЗ ПО СКУ ПЉЕ ЊА

Пре ма ре чи ма ди рек то р ке „Гре ја -

ња”, на кон про шло го ди шње ко -

рек ци је це не услу ге гре ја ња за

гра ђа не ко ји услу гу пла ћа ју по ме -

тру ква драт ном гре ја не по вр ши не

ста на, од 6,1%, по ве ћа ње це на

услу га у на ред ном пе ри о ду ни је у

пла ну. Про бле ме и да ље пра ве

дужни ци.

– Ре дов не пла ти ше у кон ти ну и -

те ту оства ру ју по пуст од 5% за

изми ре ње сво јих ра чу на до 20. у

ме се цу, али на жа лост ве ли ки број

ду жни ка и да ље не из вр ша ва сво -

је оба ве зе. Ми у кон ти ну и те ту апе -

лу је мо на њих да ре а гу ју по до би -

је ним опо ме на ма и до ђу да се до -

го во ри мо ка ко да на нај бо љи на -

чин, а у скла ду с про пи си ма, из -

ми ре сво ја ду го ва ња и из бег ну до -

дат не тро шко ве уту же ња и из вр -

ше ња – иста кла је Зден ка Јо кић.

Зна мо из ис ку ства да по сао и дру ге
оба ве зе не рет ко од ре ђу ју ко ли чи ну
на шег сна. Де си се да уђе мо у „ма ши -
ну”, па ор га ни зам на вик не мо на ло -
ше и не до вољ но спа ва ње. Иа ко по не -
кад из гле да да је све то мо гу ће из др -
жа ти, ни је увек та ко.

Сан је ве о ма би тан за кон цен тра -
ци ју, иму ни тет, ме та бо ли зам. По не -
ка сла бо про спа ва на ноћ је у ре ду,
али ако па ти те од хро нич ног не до -
стат ка сна, то ће се од ра зи ти и на
ваше здра вље и на ква ли тет ва шег
жи во та.

ОЛ ГА КУ КРИЋ, пен зи о нер ка:
– Успе вам да од спа вам до вољ но,

баш ко ли ко ми је и по треб но. Нај ка -
сни је око по но ћи идем у кре вет и већ
око се дам, по ла осам сам буд на. То је
оп ти мал но, осам са ти, ко ли ко ле ка ри
и пре по ру чу ју за до бар сан. Ме ни је
ва жно да бу дем на спа ва на. Не прак -
ти ку јем да спа вам по под не. Ако сам
не ку ноћ про бде ла, са мо лег нем ра ни -
је тог да на ка ко бих на док на ди ла. У
су прот ном бих по ква ри ла сан, па бих
уста ла мр зо вољ на. Ина че, от ка ко сам

у пен зи ји, не спа ва ми се иа ко сам ми -
сли ла да ће би ти дру га чи је. Во ле ла
сам не ка да и до де сет да одспавам.

МИ РО СЛАВ ТР ЊА НАЦ, пен зи о нер:
– Идем на спа ва ње у по ноћ и уста -

јем у по ла осам. То ми је са свим до -
вољ но сна, тих се дам и по са ти. Осе -
ћам се од мор но. Ни ви кен дом не спа -
вам ду же. Пред спа ва ње уоп ште не
гле дам те ле ви зи ју. Пра тим са мо ка да
се игра не ки спорт или гле дам не ке
се ри је. Днев ник стро го из бе га вам, за -
бра ње но ми је из здрав стве них разлога.

ВЕ СНА НАЈ ДОВ СКИ, 
сло бод на умет ни ца:

– Не жа лим се, спа вам до вољ но.
Не кад се на спа вам, али не кад и не.
Мој по сао је та кав, кре а ти ван: кад се
упо слим и за ле тим, он да не ма спа ва -
ња. Обич но лег нем око је дан, по ла
два. Бу дим се у 8 са ти. Спре мим се и
одем на ба зар, али ни сам умор на.
Ина че не мам при ли ку ни то ком сло -
бод них да на да спа вам ду же. Не де -
љом уста јем ра ни је ка ко бих спре ми -
ла до ру чак и ру чак.

МИ О МИР ЉУ БИЋ, ве те ри нар:
– Успем да се од мо рим ко ли ко ми

тре ба. При ла го ђа ва мо се на шем де -
те ту, он је ма ли, ра но уста је и ра но
ле же. Око 8-9 са ти ми чак иде мо да
спа ва мо (смех). А бу ди мо се око шест.
У мир ном де лу гра да смо, ужи ва мо у
ква ли тет ном сну. Не ма мо шан се ни
ви кен дом да спа ва мо ду же због малог.
Он се бу ди тач но у од ре ђе но вре ме.

БРА НИ СЛАВ ТО ШИЋ, 
по љо при вред ни тех ни чар:

– Не спа ва мо до вољ но. Због по сла,
де це, оба ве за, уо би ча је ног жи во та та -
ко ре ћи. Да нас се жи ви бр зо. Ни смо
не ке спа ва ли це. На ви кли смо већ да
уста је мо ра но и то је то. Ко ли ко оба -
ве зе до зво ља ва ју, то ли ко спа ва мо.

НЕ ВЕ НА ТО ШИЋ, би ро тех ни чар:
– Има мо дво је де це, оба ве зе нас

при ти ска ју и од ре ђу ју наш сан. Али
се не жа ли мо, јер смо се при ви кли. У
про се ку шест са ти успе мо да од спа -
ва мо. Осам са ти је пре по руч љи во, али
та ко је ка ко је.

Је ле на Ка та на

М. ЉУБИЋВ. НАЈДОВСКИ Б. ТОШИЋ Н. ТОШИЋМ. ТРЊАНАЦО. КУКРИЋ

НАША АНКЕТА

ПОСЛЕДЊЕ ПРИПРЕМЕ ПРЕД ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ” ОБЕЋАВА: 
ЗА ПАНЧЕВЦЕ НЕМА ЗИМЕ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у че -
твр так, 15. ок то бра, ис -
кљу че ња стру је пла ни -
ра на су за ви ше де ло -
ва гра да.

Нај пре ће, од 8.30
до 10 са ти, без стру је
оста ти ста нов ни ци
Ули це Ми хај ла Пе тро -
ви ћа Ала са од бро ја 1
до бро ја 9 и обје кат на
адре си Јо ва на Па вло -
ви ћа 6. Истог да на, од
10.30 до 12 са ти, стру -
је не ће има ти на ши
су гра ђа ни ко ји жи ве у
Ули ци Ру ђе ра Бо шко -
ви ћа 1–19 и од 16-б до 28, и Иси до -
ре Се ку лић 12–16 и 13–19, од но сно
у де лу те ули це од Ули це Ми ла на
Ћур чи на до Вељ ка Вла хо ви ћа. Стру -
је не ће има ти ни це ла Ули ца Милана
Ћур чи на, Ули ца Вељ ка Вла хо ви ћа

2–8 и од 1 до 7-д, од но сно део те
ули це од Ули це Ру ђе ра Бо шко ви ћа

до Ули це Ми хај ла Пе -
тро ви ћа Аласа.

У че твр так, од
12.30 до 14 са ти, ис -
кљу че ња су пла ни ра -
на за део Ули це Иси -
до ре Се ку лић од Ули -
це Во ји сла ва Или ћа
до Ули це Јо ва на Па -
вло ви ћа, за тим за
Ули цу Јо ва на Па вло -
ви ћа 2 и 4, це лу Ули -
цу Ла зе Ко сти ћа, за
део Ули це Ива на Ма -
жу ра ни ћа од Во ји сла -
ва Или ћа до Ла зе Ко -
сти ћа и за Ули цу Ру -

ђе ра Бо шко ви ћа 12–16.
У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,

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

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

Сле де ћег че тврт ка без
струје ви ше де ло ва Пан че ва

Ка да ће „Хи ги је на”
односити ка ба сти от пад?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

У КО ЛИ КО СА ТИ ИДЕ ТЕ НА СПА ВА ЊЕ?

Ква ли те тан сан је кљу чан за здра вље

У окви ру ак ци је „Ок то бар – ме сец
чи сто ће”, ко ју тра ди ци о нал но ор га -
ни зу је ЈКП „Хи ги је на”, рад не је ди -
ни це „Чи ста чи” и „Од но ше ње от па -
да” од но си ће ка ба сти от пад у пе ри -
о ду од 1. до 30. ок то бра, од 7 до 15
са ти. У истом том пе ри о ду гра ђа ни
мо гу до би ти до дат на об ја шње ња о
овој ак ци ји пу тем те ле фо на 327-000
и 310-203.

Ево ин фор ма ци ја за све на ше су -
гра ђа не ко ји су се рас пи ти ва ли ка да
ће рад ни ци „Хи ги је не” од но си ти ка -
ба сти от пад из њи хо вих на се ља и ка -
да да при пре ме ста ри на ме штај, бе -
лу тех ни ку, ам ба ла жу, ау то-ли ма ри -
ју, гу ме, ба штен ско сме ће и сав дру -
ги от пад из у зев гра ђе вин ског шу та.

У по не де љак, 12. ок то бра, на
распоре ду су сле де ће ули це: Ка ра -
ђор ђе ва од Мо ше Пи ја де до Кни ћа -
ни но ве, Та на ска Ра ји ћа, Кни ћа ни -
но ва, Све то за ра Ше ми ћа, Јо ви це Бе -
зу ље ви ћа, Слав ка Бок ша на и про -
стор око Же ле знич ке ста ни це Ае ро -
дром, Ја буч ки пут и Ка ра у ла, као и
на се ље Скро ба ра.

У уто рак, 13. ок то бра, ка ба сти от -
пад тре ба да при пре ме ста нов ни ци
сле де ћих ули ца: Све тог Са ве, Ру жи -
не, Ко чи не, Син ђе ли ће ве, Бра ће Ју -
го вић, Југ Бог да на, Ми ло ша Оби ли -
ћа, Мај ке Ју го ви ћа, То пли це Милана,

Ко сан чић Ива на, Мо ше Пи ја де, Ни -
шке, Кра ље вач ке, Ива на Ми лу ти но -
ви ћа, Сте ви це Јо ва но ви ћа, на се ља
Ко теж 1 и Ко теж 2, као и Ма шин ска
шко ла.

У сре ду, 14. ок то бра, на ре ду је
део на се ља Вој ло ви ца, од но сно ули -
це: Јан ка Чме ли ка, 7. ју ла, До бро во -
љач ка, Гро бљан ска, Бо рач ка и Пољ -
ска, као и на се ље То по ла.

У че твр так, 15. ок то бра, ак ци ја се
на ста вља у Вој ло ви ци, а от пад ће се
ску пља ти у сле де ћим ули ца ма: Спољ -
но стар че вач кој, Ја но ши ко вој, Све -
то за ра Мар ко ви ћа, Шан до ра Пе те -
фи ја, Брат ства –је дин ства, те у ОШ
„Брат ство –је дин ство” и ОШ „Бра ца
Пе тров”.

У пе так, 16. ок то бра, чи ста чи ће
ра ди ти по по зи ву гра ђа на и оби ла -
зи ти те рен ко ји су по се ти ли од 12.
до 15. ок то бра.

У сед ми ци на кон то га на ре ду је
Стар че во: у по не де љак, 19. ок то бра,
чи ста чи ће нај пре оби ћи до њи крај
се ла, у уто рак ће про ћи кроз гор њи
крај, у сре ду кроз Шу ми це, а у че -
твр так по но во кроз гор њи крај. За
пе так, 23. ок то бар, пред ви ђен је рад
по по зи ву гра ђа на, а рад ни ци „Хи -
ги је не” ће још јед ном оби ћи це ло
се ло.

У по не де љак 26. ок то бра на рас -
по ре ду су пр ви и дру ги ре јон До ло -
ва, а у уто рак 27. ок то бра тре ћи и
че твр ти ре јон истог се ла. У сре ду
28. ок то бра ка ба сти от пад тре ба да
при пре ме ста нов ни ци Стре ли шта и
на се ља Ста ри Та миш, као и Основ -
не шко ле „Ми ка Ан тић” и „Бра ца
Пе тр ов”.

У че твр так и пе так 29. и 30. ок то -
бра „Хи ги је на” ће ра ди ти по по зи ву
гра ђа на и оби ла зи ти све ули це ко је
су би ле об у хва ће не овом ак ци јом
то ком чи та вог ме се ца.

Додатна објашњења о
акцији „Октобар – месец
чистоће” можете добити
путем телефона 327-000
и 310-203.



Глав ни „кри вац”
енорм на су ша

Над ле жни ка жу да 
је то, ипак, ре дов на
при род на по ја ва

Ових да на на де лу По ња ви це
код мо ста у Бре стов цу мо же се
ви де ти пре да по ка лип тич ка сце -
на: ис пу ца ла зе мља та мо где
обич но тре ба да бу де во де на
по вр ши на...

То је за бри ну ло мно ге љу би -
те ље при ро де, а о че му је за -
пра во реч?

„Му ље ви та” си ту а ци ја 

Пре ма ре чи ма јед не од над -
ле жних за овај парк при ро де,
Же ње Ма рин ко вић, са вет ни -
ка за про стор но пла ни ра ње из
ЈКП-а „Зе ле ни ло”, на по ме ну -
ту по ја ву пре вас ход но је ути -
ца ла су ша, као и ни зак во до -
стај окол них во до то ко ва од ко -
јих за ви си ко ли чи на во де на
По ња вици.

– Мо же се ре ћи да је пре -
сли ка на си ту а ци ја на свим
слич ним те ре ни ма, што смо
са зна ли у кон так ту с љу ди ма
из по кра јин ског За во да за за -
шти ту при ро де. Ина че, реч је о
ма ње од де сет од сто укуп не по -
вр ши не По ња ви це, иа ко ни то
ни је ма ло. Што се нас ти че,

свој ски смо се ан га жо ва ли да
се по дроб но ин фор ми ше мо код
струч ња ка ко ји се ба ве хи дро -
ло ги јом, а они ка жу да про -
блем да ти ра од пе де се тих го -
ди на про шлог ве ка. На и ме, та -
да је чи тав слив Ду на ва био
по плав но под руч је, па је до не -
та од лу ка да се по љо при вред -
не пар це ле на вод ња ва ју, од но -
сно да се од вод ња ва ју во до -
плав не по вр ши не, ка ко не би

кул ту ре стра да ле од по пла ва.
По том су ис ко па ни и ка на ли,
што је до ве ло до то га да је све
ма ње во де у ста ја ћим во да ма
по пут По ња ви це или, ре ци мо,
обли жње На де ле, ко ја та ко ђе
ла га но пре су шу је. На жа лост,
та кви бар ски си сте ми при род -
но те же да пре ђу у су ва ста ни -
шта, иа ко је на ма на ме ра да
она оста ну вла жна и у том сми -
слу чи ни мо све што је у на шој
мо ћи – ка же Ма рин ко ви ће ва.

Ина че, ова ко не што се не до -
га ђа пр ви пут, већ пе ри о дич но
кад год не ма ки ше, као ре ци -
мо пре две го ди не, ка да је по
на ло гу „Зе ле ни ла” ба ге ром про -
ши ри ва но ко ри то, што се по -
но во пла ни ра у про бле ма тич -
ним де ло ви ма.

– Уз гред, оба ви ли смо и ви -
ше ана ли за му ља, што је по ка -
за ло  да у ње му не ма те шких
ме та ла. Сто га, у скла ду са усло -
ви ма по пи та њу хе миј ског са -
ста ва, ко је је про пи сао по ме -
ну ти по кра јин ски за вод, мо же -
мо да га без бед но ла ге ру је мо
на оба ли. На жа лост, то из и ску -
је ве ли ко ула га ње, јер По ња ви -
ца је ду гач ка око 7,5 ки ло ме та -
ра, па је нео п ход но мно го нов -
ца за јед ну та ко ком плек сну

опе ра ци ју по пут ме ха нич ког ва -
ђе ња му ља. А пре то га би тре -
ба ло ура ди ти хи дро ло шки ела -
бо рат с ге о дет ским сни ма њем,
ко ји би сам мо гао да ко шта око
три ста хи ља да ди на ра по јед -
ном про фи лу. При том, то се не
ра ди ако не по сто ји обез бе ђе на
не ка сво та нов ца за са мо из му -
ља ва ње, јер се у По ња ви ци си -
ту а ци ја ме ња из го ди не у го ди -
ну, па ре ци мо по сто је ћи ела -
бо рат из 2006. го ди не ви ше уоп -
ште ни је ме ри то ран – ис ти че
за по сле на у „Зе ле ни лу”.

Би ће и сму ђа у По ња ви ци?!

То пред у зе ће, као за кон ски ста -
ра тељ По ња ви це, на ме ра ва да
уско ро за поч не по шу мља ва ње
око се дам хек та ра окол ног др -
жав ног зе мљи шта из у зе тог из
ли ци та ци ја за за куп.

– И то ће до при не ти сма ње -
њу ко ли чи на че сти ца на не тих
еол ском еро зи јом, то јест ве -
тром, са окол них њи ва у По -
ња ви цу, што та ко ђе до при но -
си ко ли чи ни му ља на дну ко -
ри та. По ред то га, ове го ди не
на ши чу ва ри по че ли су и се -
лек тив ни из лов ин ва зив них вр -
ста ри ба, па су из ва ди ли пре ко
осам сто ки ло гра ма аме рич ког
со ма или цвер гла на и три ста
ки ло гра ма ба бу шке. С дру ге
стра не, кре ну ли смо и с по ри -
бља ва њем ша ран ском мла ђи и
сму ђе вим гне зди ма од вр бо вог
пру ћа за јед но са опло ђе ном
икром, ко ји се до но се у ка ве -
зи ма ме тар са ме тар. Они се
по том ста вља ју у ду бљу во ду,
ка ко ја ја шца не би би ла по је -
де на, а на кон из ве сног вре ме -
на се ва де. Та ко би сму ђа са да
тре ба ло да бу де у По ња ви ци.
На рав но, алох то не или ин ва -
зив не вр сте увек су при ла го ђе -
ни је сва ком ста ни шту и угро -
жа ва ју млађ ау тох то них вр ста,
али ми чи ни мо све ка ко би смо
је спа сли – на по ми ње са вет ни -
ца за про стор но пла ни ра ње. 

До бра вест је да се у од бра ну
По ња ви це све ви ше укљу чу ју и
не вла ди не ор га ни за ци је, јер то
је упра во оно што тра же и
Европ ска уни ја и ИПА фон до -
ви ка да је реч о одо бра ва њу
про је ка та. 
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СУ МОР НА СЛИ КА ОВИХ ДА НА НА ДЕ ЛУ ВО ДО ТО КА КОД БРЕ СТОВ ЦА

ХО ЋЕ ЛИ ПО ЊА ВИ ЦА ПРЕ САХ НУ ТИ?!

СЕП ТИЧ КЕ ЈА МЕ МНО ГО ВЕ ЋИ ПРО БЛЕМ!

У же љи да до ђе до аде кват -

не ма ши не за одр жа ва ње

По ња ви це, ЈКП „Зе ле ни ло”

је, за јед но с ру мун ским

парт не ри ма, сво је вре ме но

кон ку ри са ло код ино стра -

них фон до ва.

– Ме ђу тим, те го ди не су

би ле ве ли ке по пла ве, па су

та сред ства пре у сме ре на ка

од бра ни угро же них под руч -

ја, иа ко је наш про је кат до -

бро оце њен. Али на ста ви -

ће мо и убу ду ће слич не ини -

ци ја ти ве. Тре ба ис та ћи да,

ипак, од му ља ва ње ни је

конач но ре ше ње, већ из -

град ња канализацијe, пре

све га у Омо љи ци, као и за -

тва ра ње та мо шњих број них

про пу сних сеп тич ких ја ма,

јер ни ко из се ла не ће на -

пра ви ти не про пу сну ја му и

зва ти не дељ но ци стер ну

ка ко би их пра знио. Ве ли ки

про блем је и ђу бре ње ве -

штач ким ђу бри вом окол них

њи ва, јер ђу бри во се сли ва

и сти же до во де, где ути че

на ин тен зи ван раст ве ге та -

ци је – на гла ша ва Же ња

Марин ко вић.

Ру мун ска пра во слав на цр ква
у До ло ву, по све ће на Пре но су
мо шти ју Све тог Ни ко ле, има
тра ди ци ју од бли зу 130 го ди -
на, а у то ку је ре но ви ра ње тог
вер ског објек та, ко је се, пре -
ма ре чи ма чла на та мо шњег
цр кве ног од бо ра Бог да на Дра -
жи ло ва, оба вља фа зно.

– У то ку је са на ци ја ли ма,
као и фар ба ње фа са де. По -
ред то га, пре не ко ли ко го ди -
на об но ви ли смо кров и по -
ста ви ли олу ке, али смо то са -
да мо ра ли да до ра ди мо. Об -
но ва те че у ета па ма, пре све -
га због не до стат ка нов ца, јер
све углав ном фи нан си ра мо
од до бро вољ них при ло га вер -
ни ка, као и од из да ва ња не -
што цр кве не зе мље у за куп.
Пла ни ра мо да сре ди мо и

фаса ду на глав ном бро ду цр -
кве, али то опет мо ра да са -
че ка док не при ку пи мо сред -
ства – ка же Дра жи лов.

Ина че, ру мун ска цр ква у
До ло ву, по све ће на та ко зва -
ном лет њем Све том Ни ко ли,
одво ји ла се од срп ске 1872.
го ди не, а из град ња по ме ну -
тог хра ма за по че та је 1890.
го ди не и за вр ше на две го ди -
не ка сни је. Убр зо је осве шта -
на и по ста вљен је ико но стас,
ко ји су до ни ра ли та да шњи
сли ка ри на ив ци.

Ба нат ски Бре сто вац: У Ме -
сну за јед ни цу су сти гле ма пе
за ли ци та ци ју по љо при вред -
ног зе мљи шта у др жав ном
вла сни штву. Рад ни ци ЈКП-а
„Зе ле ни ло” ко се ам бро зи ју ван
на се ља, а тре нут но су на По -
ња ви ци. Дом кул ту ре ор га ни -
зу је 10. и 17. ок то бра ра ди о -
ни це ве за (при ја ве на те ле -
фон 066/362-352).

Ба нат ско Но во Се ло: На кон
што су два да на гра ђа ни про -
те сто ва ли ис пред Ме сне за -
јед ни це, не за до вољ ни ши ри -
ном под ло ге од 4,2 ме тра  у
ули ца ма ко је тре ба да бу ду ас -
фал ти ра не, и по том оба ви ли
са ста нак с гра до на чел ни ком,
по ме ну ти ко ло воз би ће про -
ши рен на 4,7 ме та ра. Та ко су

са да у то ку ра до ви у ули ца ма
Брат ства– је дин ства, Жар ка
Зре ња ни на и ЈНА. Ро ман „Via
Dolorosa” ау то ра Дар ка Је ши -
ћа про мо ви сан je у су бо ту, 3.
ок то бра, у би бли о те ци До ма
кул ту ре. У пла ну је сни ма ње
ру мун ског це-деа с во кал ним
со ли сти ма из Но вог Се ла.

До ло во: Про дук ци ја ТВ еми -
си је „Kућа од ср ца” за по че ла
је ра до ве на град њи ку ће за
по ро ди цу Ми ло ва но вић у Ули -
ци Са ве Kовачевића, у ко јој је
упра во у то ку ас фал ти ра ње.
Бо јан Вој нов је осво јио пр ву
на гра ду на фе сти ва лу у Сме -
де ре ву за ет но граф ски за пис
с фил мом „Kолевка вре ме на”.

Гло гоњ: На кон за вр шет ка ас -
фал ти ра ња ули ца по че ли су

ра до ви на чи шће њу и про -
фи ли са њу ка на ла дуж но -
воас фал ти ра них ули ца.
Циркуска пред ста ва са жи -
во ти ња ма је, на за до вољ ство
нај мла ђих, при ре ђе на про -
те кле сре де на спорт ском
цен тру. Фуд ба ле ри су од ку -
ће ре ми зи ра ли с го сти ма из
Опо ва.

Ива но во: Шко ла је обе ле жи -
ла Деч ју не де љу про те кле
неде ље, уз по што ва ње свих
про пи са них ме ра.

Ја бу ка: Рад ни ци ЈKП-а „Вод-
-ком” не дав но су чи сти ли све
уста ве ко је иду пре ма Та ми -
шу и са да су све про точ не.
Ме сна за јед ни ца на ста вља ин -
ве сти ра ње у се о ско гро бље,
та ко што га про ши ру је, а у
то ку је и бе то ни ра ње но вих
ста за. Упра ва КУД-а „Ва сил
Ха џи ма нов” упи су је но ве чла -
но ве сва ког по не дељ ка и пет -
ка од 19.30.

Ка ча ре во: Не дав но је и фор -
мал но осно ва но Удру же ње
гра ђа на „Во лон те ри Ка ча ре -
во”, ко је ће се ба ви ти ху ма -
ни тар ним ра дом.

Омо љи ца: Због ло шег ста ња
на По ња ви ци, тре нут но два
удру же ња – „Апли ка ци ја По -
ња ви ца” и „Пан че во ни је ру -
па” – при ку пља ју пе ти ци ју за
ње но од му ља ва ње.

Стар че во: Рад но вре ме му зе -
ја у ок то бру је утор ком, че -
тврт ком и су бо том од 17 до
19 са ти, сре дом од 13 до 15
са ти, a не де љом сат ду же, док
је за по се те у рад но вре ме (9–
15) по треб но по зва ти на бро -
је ве те ле фо на 631-144 или
063/565-752. У окви ру Деч је
не де ље по зо ри штан це „Ша -
ре ни сун цо кре ти” из во ди
пред ста ву „Ни је те шко би ти
чист” у че твр так, 8. ок то бра,
у До му кул ту ре.

Месне актуелности

У ТО КУ РА ДО ВИ НА РУ МУН СКОЈ 

ПРА ВО СЛАВ НОЈ ЦР КВИ

Об но ва до ло вач ког
хра ма

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Испуцало блато жељно чекало добру кишу!

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

Не па ли ли шће ни стр њи ку!
Сеп тем бар ски, или 322. број
стар че вач ког гла си ла по чи ње
ин фор ма ци јом о то ме да ни је
до зво ље но па ље ње ли шћа ис -
пред ку ће и у дво ри шту, као
ни стр њи ке у по љу, о че му је
на ши ро ко пи са но на на ред ној
стра ни у тек сту под на сло вом
„Ва тра – зло чин пре ма на шим
њи ва ма”.

Сле ди из ве штај са сед ни це
Са ве та Ме сне за јед ни це на ко -
јој је усво јен на црт бу џе та за
на ред ну го ди ну, док се у до -
њем де лу исте стра не на ла зи
вест о по чет ку ра до ва на пу ту
Стар че во –Вин ча.

Го шћа ин тер вјуа Та тја на Бо -
жић, чла ни ца Град ског ве ћа за -
ду же на за обра зо ва ње, углав -
ном је го во ри ла о бри зи о обра -
зо ва њу у усло ви ма пан де ми је,
а у ру бри ци „Ка фе ни са ње у
’Ђер му’” де та ље из жи вот не
при че из нео је Аца Ди ми трић,
ду го го ди шњи ме сни ак ти ви ста
и чел ник ло кал ног Са ве та и
Из вр шног од бо ра. „Ли це с на -
слов ни це” је Та ња Ба тањ ски,
за по сле на у До му кул ту ре, ко -
ја по ред оста лог во ли да пе ца,
а ак тив на је и у ад ми ни стра -
ци ји раг би клу ба. За „Стар че -
вач ке бра зде” го во ри ли су
новопе че ни пи ља ри и бу ду ћи

су пру жни ци Су за на Ву ко са вље -
вић и Иван Ра шков, а Ми ли ца
Ве лич ко вић се пред ста ви ла у
ру бри ци „Кул ти ва тор”, у ко јој
је би ло ре чи и о стар че вач ким
Је вре ји ма.

Ни су из о ста ле ни стра не по -
све ће не шко ли, кул ту ри, из ви -
ђа штву и спо р ту, као ни ру бри -
ке „Цр ти це из про шло сти” и
„Стар че вач ким шо ром”.

У ан ке ти су се чи та о ци „Стар -
че вач ких” из ја шња ва ли о уво -
ђе њу 5Г ин тер нет ских мре жа
и не што ви ше њих би ло је про -
тив то га, пре све га за то што су
по ве ро ва ли при чи да је то штет -
но по здра вље.

ОСНО ВА НО ХУ МА НИ ТАР НО УДРУ ЖЕ ЊЕ У КА ЧА РЕ ВУ

Во лон те ри са да функци о ни шу и фор мал но
У вре ме нај же шће пан де ми је
у Ка ча ре ву се ис кри ста ли са ла
не фор мал на гру па гра ђа на оку -
пље на око Ме сне за јед ни це ко -
ја је сва ко днев но би ла на услу -
зи су гра ђа ни ма, као и дру гим
љу ди ма из окру же ња.

Они су се на те ре ну су сре та -
ли с раз ли чи тим по тре ба ма гра -
ђа на и то ком вре ме на су схва -
ти ли по тре бу да на ста ве да љи
рад, али и да се ре ги стру ју као
зва нич на ор га ни за ци ја. Во ђе -
ни том иде јом, не дав но су на -
пра ви ли осни вач ку скуп шти ну
и усво ји ли ста тут, чи ме су и
зва нич но по ста ли Удру же ње
гра ђа на „Во лон те ри Ка ча ре во”.

Том при ли ком је иза бра но и
ру ко вод ство, па је пред сед ни ца
по ста ла Сне жа на Зла та новић,

пот пред сед ни ца Зо ра Чу брић,
а чла ни це су Дан ка Ај ру лај,
Ирис Ва сић, Са ра Кр стић и

Не ла Са вић, ко ја ис ти че да
им је циљ ак ти ви ра ње чи та ве
за јед ни це.

– То је је ди ни на чин да се,
пре све га, де тек ту ју про бле -
ми, а он да и ре ша ва ју. Ка ча -
рев ци су по ка за ли да су со ли -
дар ни, ху ма ни и јед ни за дру -
ге ка да то за тре ба. Чи та ва за -
јед ни ца се укљу чи ла, од по је -
ди на ца до при вред них су бје -
ка та, ка ко би олак ша ла жи вот
су гра ђа ни ма ко ји ма је то
потреб но, на ро чи то у овим
кри зним мо мен ти ма. Та ко и
још ја че на ста ви ће мо и
убудуће – на во ди ова ху ма на
Ка ча рев ка.

Даме које су већ показале племенитост
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Кор не лиа Ко чиш, стру ков ни

ме ди цин ски ра ди о лог

Ки не ска по сло ви ца ка же:
„Књи га је по пут ба ште у џе -
пу”. Мој жи вот је де фи ни тив -
но леп, али исто та ко не пред -
ви див, па се та ко де ша ва ју и
раз не си ту а ци је, ка ко ле пе, та -
ко и те шке, не ра зу мљи ве. По -
не кад се чи ни – је два под но -
шљи ве. Не ка да у то ме пли ва -
мо, не ка да се да ви мо, ка ко год
би ло, пре жи ви мо, и увек у
прав цу на пред иде мо и у тре -
ну жи ви мо. Ми слим да по сто -
ји до бра књи га у сва ком тре -
нут ку, за сва ку си ту а ци ју, емо -
ци ју или рас по ло же ње у ко јем
се на ла зи мо. Во лим да про чи -
там леп љу бав ни ро ман, да се
вра тим не ким до брим, сад та -
ко зва ним по пу лар ним пси хо -
ло ги ја ма, или из бо ру не че га
тре ћег, пот пу но но вог. Да нас
већ имам не ке оми ље не књиге
и пи сце из ра зних обла сти, ко -
ји су увек ту, да ли на мо јој по -
ли ци или на по ли ци не ке књи -
жа ре или би бли о те ке, спрем -
ни да ми пра ве дру штво, да ме
об ра ду ју и на сме ју и да ме по -
са ве ту ју кад ми је то по треб но.

КЊИ ГЕ „Бу ђе ње”, „Пут љу -
ба ви” и „Но ви дан” Ан то ни ја
де Ме ла, ко је се мо гу на ћи у
за јед нич ком по ве зу.

Ан то ни де Ме ло је пр во -
бит но те о лог и пси хо те ра пе -
ут, а на кра ју је по стао и ду -
хов ни учи тељ. Чи та вог жи во -
та се тру дио да отво ри очи
љу ди ма, бо рио се про тив дог -
ми и сте ре о ти па сва ке вр сте,
за хра брост да бу де мо оно
што је смо и да тра жи мо што
ве ћу ау тен тич ност свог би ћа
и по сто ја ња. Ње го ве књи ге су
по све ће не исти ни, сло бо ди,
љу ба ви и ду хов ном про све -
тље њу. Оне су пу то каз ка бу -
ђе њу ду ха и новом жи во ту, да
би смо „нај зад ви де ли ја сно,
по гле дом ко ји ни је за ма гљен
стра хом и же љом, и да хра -
бро жи ви мо са да и ов де, про -

жи вља ва ју ћи сва ки но ви тре -
ну так све жи ном де тета”.

Дру га књи га ко ју бих из -
дво ји ла је „Ло вац на зма је ве”
Ха ле да Хо се и ни ја. Овај сна -
жан ро ман при по ве да о же -
сто кој окрут но сти и же сто кој
љу ба ви ко ја ис ку пљу је. И јед -
но и дру го  ме ња ју жи вот Ами -
ру, мла дом и бо га том при по -
ве да чу, ко ји са зре ва у по след -
њим мир ним да ни ма сво је
отаџ би не, пре ре во лу ци је и
упа да ру ске вој ске. Али по -
ли тич ки до га ђа ји, чак и они
дра ма тич ни по пут ових при -
ка за них у „Лов цу на зма је ве”,
са мо су део ове при че.

„Се стра Сиг мун да Фрој да”
Го це та Сми лев ског је тре ћа
књи га ко ју бих пре по ру чи ла.
Ра ди се о сле де ћем: да ли је
Сиг мунд Фројд од го во ран за
смрт сво јих се ста ра у кон цен -
тра ци о ном ло го ру?

На кон до ла ска на ци ста у
Беч Сиг мун ду је одо бре на из -
ла зна ви за, а он је ре шио да
по ве де са со бом су пру гу, де цу
с по ро ди ца ма, се стру сво је же -
не, кућ не по моћ ни це, лич ног
ле ка ра с по ро ди цом и пса.
Оста вио је че ти ри се стре, ко је
ће би ти од ве де не у ло гор и та -
мо умре ти. Пре пли ћу ћи суд -
би не глав не ју на ки ње Адол -
фи не и ње ног бра та Сиг мун -
да, по ка зу ју ћи њи хо ву бли -
скост у де тињ ству, ње но дру -
же ње са се стром Гу ста ва Клим -
та у беч кој пси хи ја триј ској
бол ни ци, ње не сно ве и њи хо -
ва раз ми шља ња, Го це Сми лев -
ски до но си сло же ну, по ет ску
фу гу о на шој ци ви ли за ци ји.

Про бу ђе но у но ви дан

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Бит ка за Пан че во ок то бра 1944.
У Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја Пан че во у уто рак, 6. ок то -
бра, одр жа на је про мо ци ја књи -
ге „Бит ка за Пан че во ок то бра
1944” Ср ђа на Бо жо ви ћа и Ро -
бер та Ре са но ви ћа, чи је је об ја -
вљи ва ње по др жа ла ком па ни ја
„Gazprom Energoholding Ser-
bia”. Ове го ди не се обе ле жа ва
се дам де сет пет го ди на од ве -
ли ке по бе де над фа ши змом, а
Пан чев ци су 6. ок то бра обе ле -
жи ли и се дам де сет шест го ди -
на од осло бо ђе ња гра да.

По сле три го ди не ис тра жи -
вач ког ра да дру штво „Сло вен -
ска уни ја” из Пан че ва ус пе ло
је да при ку пи за ви дан број ар -
хив ских до ку ме на та из Цен -
трал ног ар хи ва Ми ни стар ства
од бра не Ру ске Фе де ра ци је. Ова
ар хив ска гра ђа ће пр ви пут
угле да ти све тлост да на кроз

књи гу чи ји су ау то ри ви ши ку -
стос На род ног му зе ја у Пан чеву

Ср ђан Бо жо вић и пред сед ник
дру штва „Сло вен ска уни ја”

Роберт Ре са но вић. У књи зи се,
по ред ар хив ске гра ђе ко ја не -
дво сми сле но ука зу је на те шке
бор бе за осло бо ђе ње Пан че ва
ко је је у са деј ству с бор ци ма
На род но о сло бо ди лач ке вој ске
Ју го сла ви је во ди ла, и то са мо -
стал но, 49. гар диј ска стре љач -
ка ди ви зи ја, по ја вљу ју и до ку -
мен та ко ја су ве за на за би о -
гра фи ју ко ман дан та 49. гар -
диј ске стре љач ке ди ви зи је, хе -
ро ја Со вјет ског Са ве за ге не -
рал-ма јо ра Ва си ли ја Фи ли по -
ви ча Мар ге ло ва.

О књи зи су овом при ли ком
го во ри ли ау то ри и исто ри чар -
ка Ива на Спа со вић. 

Књи га је об ја вље на под по -
кро ви тељ ством ком па ни ја „Ga-
zprom Energoholding Serbia” d.
o. o. и „ Gazprom Energohol-
ding Serbia TE–TO Pančevo”.

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА МИР ЈА НЕ ЈАК ШИЋ ТО ДО РО ВИЋ

Пе де сет го ди на умет нич ког ра да
У га ле ри ји Град ске би бли о те -
ке Пан че во у че твр так, 15. ок -
то бра, у 19 са ти, би ће отво ре -
на из ло жба ра до ва Мир ја не
Јак шић То до ро вић. Овом из -
ло жбом она ће обе ле жи ти пе -
де сет го ди на умет нич ког ства -
ра ла штва.

Из же ље за при ка зи ва њем
и улеп ша ва њем окру же ња на -
ста ле су ма што ви те и ве о ма
до па дљи ве та пи се ри је и сли -
ке ко је опле ме њу ју про стор у
хо ло ви ма фа бри ка и до мо ви -
ма вла сни ка та пи се ри ја. То -
ком пе де сет го ди на ра да на
та пи се ри ја ма Мир ја на Јак шић
То до ро вић ме ња ла је сти ло ве

из ра де таписери ја и сли ка, од
кла сич них до ку би стич ких.
Упо тре ба ра зних ма те ри ја ла
ин спи ри ше је да се ба ви но -
вим тех ни ка ма и при ка же ле -
по ту окру же ња и ле по ту сво је
ма ште и до жи вља ја. До са да
је има ла три де се так са мо стал -
них из ло жби и уче ство ва ла у
пре ко че тр де сет за јед нич ких
из ло жби у Бе о гра ду и Пан че -
ву као члан ли ков не сек ци је
До ма вој ске и као члан Удру -
же ња гра ђа на „Па нон ке” из
Пан че ва. Члан је ли ков не сек -
ци је Цен трал ног до ма вој ске
у Бе о гра ду, с ко јом је уче ство -
ва ла на број ним из ло жба ма.

Поред До ма вој ске, сво је ра -
до ве је пред ста вља ла и у пред -
у зе ћи ма, шко ла ма и фа бри -
ка ма у Пан че ву.

Же ља јој је да по се ти о ци
из ло жбе, а по себ но ње ни бив -
ши уче ни ци, ви де ње не ра до -
ве на ста ле у по след њих пе де -
сет го ди на ан га жо ва ња на кре -
а тив ном по љу, ван ре дов не
про фе си је про свет ног рад ни -
ка у шко ли. Умет нич ко ис ка -
зи ва ње Мир ја не Јак шић Тодо -
ро вић на ста вље но је и на кон
пен зи о ни сања.

Мир ја на Јак шић То до ро вић
је ау тор та пи се ри ја и мно гих
руч них ра до ва. Ро ђе на је 1944.

го ди не у Сре бре ни ци (БиХ).
За вр ши ла је Ви шу пе да го шку
шко лу, гру пу ге о гра фи ја-исто -
ри ја и тех нич ко у Бе о гра ду. Од
1970. го ди не по све ти ла се из у -
ча ва њу и из ра ди та пи се ри ја.
Пр ву на гра ду и пр во ме сто осво -
ји ла за хва љу ју ћи ли сту „На да”,
на те му „Вуч ко”, у част Зим -
ских олим пиј ских ига ра у Са -
ра је ву 1984. го ди не.

Мир ја на Јак шић То до ро вић
је и из у ми тељ „Ми ри ног ра ма”
за тка ње, са че ти ри и ви ше ре -
до ва уку ца них ек сер чи ћа на
свим стра на ма ра ма, што омо -
гу ћа ва бо љи ква ли тет у из ра ди
та пи се ри ја.

Културни телекс
Из ло жбе
Пе так, 9. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
изло жба ра до ва Ми хај ла Ва си ље ви ћа под на зи вом „Ул ти ма -
тив на ва лу та”.

Уто рак, 13. ок то бар, На род ни му зеј Пан че во: из ло жба сли ка
Алек сан дра Алим пи ћа под на зи вом „Образ и по ја ве”.

Пред ста ве
Су бо та, 10. ок то бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Зве здан” Јир жи ја Штре де у из во ђе њу По зо ри шта за
децу „Зве зди ца” из Зре ња ни на.

Сре да, 14. ок то бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва Раст ка Па пи ћа „Цр ве ни ше шир”. Игра ју Ми на Ла за ре -
вић и На да Блам.

Те мат ски про грам
По не де љак, 12. ок то бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про -
мо ци ја књи ге „Ко ра ци” На де Ма лек.

У На род ном му зе ју Пан че во у
уто рак, 6. ок то бра, при ре ђе на
је све ча ност у част ди ри ген та
Ди ми три ја Сте фа но вић, ко ју је
ор га ни зо ва ло Пан че вач ко срп -
ско цр кве но пе вач ко дру штво
с бла го сло вом Ње го вог пре о -
све штен ства епи ско па ба нат -
ског го спо ди на Ни ка но ра.

У про гра му је уче ство ва ло
Пан че вач ко срп ско цр кве но пе -
вач ко дру штво, ко је је из ве ло
ви ше ком по зи ци ја, као и Пев -
ни ца Све то тро јич ког хра ма По -
двор ја Ру ске пра во слав не цр -
кве у Бе о гра ду. Не по сто је ре -
чи ко ји ма би мо гла да се опи -
ше енер ги ја ко ја се ши ри ла ат -
мос фе ром при из во ђе њу ових
пе са ма. Упра во она енер ги ја
ко јом је зра чио Ди ми три је Сте -
фа но вић. Број на пу бли ка по -
здра вља ла је из во ђа че искре -
ним апла у зи ма. 

О Ди ми три ју Сте фа но ви ћу
су го во ри ли Ср ђан Ми ко вић,
пред сед ник ПСЦПД-а, за тим
епи скоп ау стриј ско-швај цар -
ски го спо дин Ан дреј (Ћи лер -
џић), ко ји је при чао о ве зи ко -
ју је Ди ми три је Сте фа но вић
имао са Све том го ром, као и
про фе сор ка др Да ни ца Пе тро -
вић, ко ја је с при сут ни ма по -
де ли ла ре чи се ћа ња на свог
про фе со ра и ко ле гу. 

За вр шну реч је има ла мр Ве -
ра Ца ри на, ко ја је ду ги низ го -
ди на успе шно са ра ђи ва ла с њим,
по ред то га што су би ли и по ро -
дич но по ве за ни. У про гра му ове
ве че ри на шле су се ње не ре чи:

„Ди ми три је Сте фа но вић – Та -
дин, Пан че вац, ве зан је за Пан -
че вач ко срп ско цр кве но пе вач -
ко дру штво од сво је мла до сти.
Син по зна тог Ива на Сте фа но -
ви ћа, вла сни ка ’Гво жђа ре Сте -
фа но вић’, још као ђак од ла зио
је у Све то у спен ску цр кву, а већ
пе де се тих го ди на про шлог ве -
ка по чео је по вре ме но да ди ри -
гу је Пе вач ким дру штвом.

„За вр шио је пан че вач ку Гим -
на зи ју, по том ди пло ми рао

музич ку исто ри ју на Му зич кој
ака де ми ји у Бе о гра ду, као и гер -
ма ни сти ку (не мач ки и ен гле -
ски је зик) на Фи ло зоф ском фа -
кул те ту у Бе о гра ду. Ма ги стри -
рао је, а по том и док то рирао

на Уни вер зи те ту у Окс фор ду
(Ве ли ка Бри та ни ја). О ви зан -
тиј ској и ста рој сло вен ској му -
зи ци пре да вао је ка ко на Окс -
фор ду, та ко и на мно го број -
ним ме ђу на род ним ску по ви ма
и кон гре си ма ши ром све та; на
ју го сло вен ско-не мач ким хор -
ским не де ља ма, на лет њим ака -
де ми ја ма у ма на сти ру Сту де -
ни ца и на лет њим шко ла ма цр -
кве ног по ја ња ’Кор не ли ју у спо -
мен’. Ка ко би пре но сио зна ња
о ста рој срп ској му зи ци, ство -
рио је 1969. го ди не Сту диј ски
хор Му зи ко ло шког ин сти ту та
СА НУ. Рад ни век про вео је у
Му зи ко ло шком ин сти ту ту 
СА НУ у зва њи ма од аси стен та
до на уч ног са вет ни ка, а и као
ди рек тор. За до пи сног чла на

Српске ака де ми је на у ка и умет -
но сти иза бран је 1976, а за ре -
дов ног 1985. го ди не. Био је до -
пи сни члан Југослaвенске ака -
де ми је зна но сти и умjетн ости
од 1986, до пи сни члан Сло ве -

нач ке ака де ми је зна но сти и
умет но сти од 1987, се кре тар
Оде ље ња за сцен ске умет но сти
и му зи ку Ма ти це срп ске (1991–
2004), по том пот пред сед ник
Ма ти це срп ске (2004–2012) и
ге не рал ни се кре тар СА НУ
(2007–2015). Но си лац је Ор де -
на Све тог Са ве пр вог сте пе на
1990, од ли ко ва ња ру ског и ру -
мун ског па три јар ха, ви ше гра -
ма та и при зна ња епар хиј ских
ар хи је ре ја, Кр ста за за слу ге са
лен том СР Не мач ке 1991, као
и злат не знач ке Му зич ке омла -
ди не Ју го сла ви је. До бит ник је
на гра де ’До си теј Об ра до вић’
2018. го ди не. Ди ми три је Сте -
фа но вић је нео дво ји ви део Пан -
че вач ког срп ског цр кве ног пе -
вач ког дру штва. Ди ри го вао је

на ли тур ги ја ма сва ке не де ље и
пра зни ка ду же од по ла ве ка,
кад год му је, у по чет ку вре ме,
а по том здра вље, то до зво ља -
ва ло. У по след њих де сет го ди -
на при су ство вао је и не рет ко

уче ство вао на свим слу жба ма
и сла ва ма Пан че вач ког дру -
штва. Ни је про пу стио ни ти је -
дан ју би леј, Све то сав ску ака -
де ми ју, фе сти вал ко ји је ор га -
ни зо ва ло Дру штво. Ње го ва по -
др шка и по уч не ре чи при сва -
ком су сре ту и на сва кој ’тра пе -
зи љу ба ви’, од зва ња ле су још
ду го у ср ци ма свих оних ко ји
су има ли ту част да га чу ју.
Хва ла му!”

Ор га ни за тор све ча но сти би -
ло је Пан че вач ко срп ско цр -
кве но пе вач ко дру штво, у са -
рад њи с На род ним му зе јом, а
по кро ви те љи су Срп ска пра во -
слав на цр кве на оп шти на Пан -
че во Цен тар и На род ни му зеј.
Тех нич ку по др шку је обез бе -
дио Кул тур ни цен тар Пан чево.

ДИ МИ ТРИ ЈУ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ У ЧАСТ

ДО СТО ЈАН СТВЕ НО ВЕ ЧЕ СЕ ЋА ЊА

ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

Сто година шаха у Панчеву
У Градској библиотеци Панче-
во у петак, 2. октобра, одржана
је промоција књиге „Сто годи-
на шаха у Панчеву”.

Ову монографију замислио
је мајсторски кандидат, Владе-
та Тривунац 2016. године, а
ФИДЕ мајстор Константин Ор-
лов је подржао ову идеју и при-
хватио да учествује у њеној ре-
ализацији. Након Владетине
смрти 2018. године у израду се
укључила Јозефина Беке Три-
вунац. Тада је преостало да се

у књигу унесе раније припре-
мљена грађа и да се прегледају
сви бројеви листа „Панчевац”
објављени од 1953. године и из
њих прикупе значајни догађа-
ји из шаховског живота Панче-
ва. Јозефина је урадила тај део
посла, а Константин је приба-
вио још неколико архивских
записа и написао неколико при-
лога који су унети у грађу књиге.
О књизи и шаху је, поред Ор-
лова, говорио и драмски умет-
ник Мирослав Жужић.
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ПАН ЧЕВ ЦИ МАЈ СТО РИ

ЗЛАТ НЕ РУ КЕ ВРЕД НИХ ЉУ ДИ
Не ма ве ће му ке од по тра ге за мај сто -
ром ко ји ће бр зо и до бро от кло ни ти
квар или на пра ви ти не што баш она ко
ка ко сте за ми сли ли. Сва ко ко је бар
јед ном ан га жо вао  не ког ко свој по -
сао не уме или не ће да ра ди, зна да
це ни оне ко ји ра де ап со лут но про фе -
си о нал но и по све ће но. На дру штве -
ним мре жа ма мо же те про на ћи раз не
кон так те  за све мај сто ри је ко је су
вам нео п ход не и, као што је не ка да
би ла до вољ на усме на пре по ру ка, са -
да они нај бо љи има ју нај ви ше пре по -
ру ка. Ипак, њи хо ва де ла го во ре ви ше
од ре чи.

Ло ги ка, сми ре ност и пре ци зност

Дра ган Бу ла то вић (43) по чео је да се
ба ви мон ти ра њем лиф то ва пре се дам -
на ест го ди на, а оглас за по сао је ви -
део слу чај но у но ви на ма.

– По сао је ве о ма ком плек сан. Пр во
се при пре ма гра ди ли ште – мон ти ра
се ске ла и ис то ва ру је опре ма, а он да
се при сту па мон та жи из три фа зе. Пр -
ва је по ста вља ње ши на во ђи ца и вра -
та лиф та. У дру гој се по ста вља по гон
лиф та и скла па ју ра мо ва ка би не и на
кра ју се мон ти ра ка би на лиф та и по -
ве зу је ин ста ла ци ја – об ја шња ва он.

По сао до дат но оте жа ва то што се
све ра ди на ве ли кој ви си ни.

– Сва ки сег мент ра да је под јед на ко
ком пли ко ван, али је ипак пр ви нај те -
жи јер се мно го те шких де ло ва мон -
ти ра ми ли ме тар ски пре ци зно – при -
ча нам Дра ган.

Ка же да се ра ни је ни је мно го во -
ди ло ра чу на о без бед но сти на ра ду и
да је би ло обје ка та где је ра дио на
вр ло ло шим ске ла ма без за штит ног
по ја са. Јед ном чак и на ви си ни од 70
ме та ра!

– Да би се не ко ба вио овим за ни -
ма њем, по треб но је да по зна је три за -
на та: ма шин ство, бра ва ри ју и елек -
тро тех ни ку. То по сао и чи ни за ни -
мљи вим – ка же.

Нај ва жни је је да се ни ко не по вре -
ди, јер овај по сао спа да у за ни ма ња с
ви со ким ри зи ком.

– За до бар рад лиф та бит не су до -
бра ло ги ка, сми ре ност и пре ци зност
– за кљу чу је Дра ган.

Ре ше ње за све про бле ме

Зо ран Ри стов ски (44) од сво је сед ме
го ди не је по ред оца про во дио вре ме у
ра ди о ни ци и учио ли мар ски за нат.

– Тек на кон сво је два на е сте го ди не
по чео сам да од ла зим с њим на гра -
ди ли ште, али сам кра ће вре ме па у зи -
рао. Као и сва ком ти неј џе ру, би ло ми
је ин те ре сант ни је да се дру жим и

играм се лоп том. Ме -
ђу тим, са ше сна -

ест сам је дан по -
сао оба вио са мо -

стал но и љу бав пре ма овом за на ту се
вра ти ла. Сад га не бих ме њао ни јед -
ним дру гим по слом – при ча Зо ран.

Рад ли мом под ра зу ме ва да се до -
бар део по сла оба вља на ви си ни.

– Сва ко днев но има те не ки но ви иза -
зов, ра ди те спе ци фич не по сло ве, по -
сле ко јих се, ка да их за вр ши те, осе -
ћа те као да сте по сти гли не ки ве ли ки
успех – ка же он.

Ли мар ске услу ге су увек тра же не, а
по след њих го ди на по себ но.

– Нај те же је кад кли јент ка же да
му „не где” про ки шња ва кров и тра жи
да то по пра ви мо. Не кад је по треб но
уло жи ти до ста тру да да се на ђе 
ме сто ква ра, а не ка да се ре ши бр зо – 
об ја шња ва.

Нај лак ше је у овом по слу пра ви ти
ли мар ску га лан те ри ју, ко ја се из ра -

ђу је на ма ши на ма,
па не ма пу но фи -
зич ког на по ра.

– У овом по слу
во лим то што се не
за др жа вам ду го на
јед ном гра ди ли шту
и што сва ко днев но
имам не ки но ви
иза зов, на но вим
објек ти ма. Адре на -
лин ра сте кад ра -
ди те не што ком -
пли ко ва но, а „шлаг
на тор ти” је ка да
са ми руч но ис кро -
ји те не ки про из вод
и то ис пад не ве о ма
до бро. То вас ис пу -
ни и учи ни срећ -
ним – при ча Зо ран.

Да нас је већ те -
шко на ћи до бр ог ли ма ра, јер овај за -
нат, као и сви, по ла ко из у ми ре.

– Све ви ше су нам по треб ни они
ко ји би да уче и ра де. Ми смо го ди не
про ве ли и у ино стран ству, ви де ли смо
раз не објек те и су сре та ли се с не ким
на из глед не ре ши вим про бле ми ма, али
смо увек успе ва ли да ура ди мо да све
бу де функ ци о нал но и ква ли тет но –
за кљу чу је Зо ран.

Ква ли тет и бр зи на

Алек сан дар Јо ви чин (25) на ста вио је
по ро дич ни по сао и од сво је че тр на е -
сте го ди не ра ди као во до ин ста ла тер.
Овим по слом по чео је да се ба ви ње -
гов отац, па брат, а на кра ју и он.

– Ра ди мо све што има ве зе с во дом
и ка на ли за ци јом, али нај че шће нас
љу ди зо ву да им по пра ви мо или за -
ме ни мо сла ви не и во до ко тли ће – при -
ча нам Алек сан дар.

Ка же да по сао ни је увек лак, али да
ни шта ни је те шко ако во лиш оно што
ра диш.

– За ме не не по сто ји ком пли ко ван
по сао, са мо је у пи та њу бр зи на ко јом
ће се по сао ура ди ти. Ипак, наjважније
је да то бу де ква ли тет но – об ја шња ва.

У свом по слу нај ви ше во ли то што
сва ко га да на упо зна је но ве љу де.

Док тор за бе лу
тех ни ку

Дра ган Не дић (36)
осам на ест го ди на
се ба ви по прав ком
кућ них уре ђа ја. Пр -
во се за по слио у
сер ви су „Го ре ње”.
Ка же да је од ма ле -
на во лео не што да
по пра вља, а ка сни -
је је и за вр шио
Елек тро тех нич ку
шко лу, смер за рас -
хлад не и тер мич ке
уре ђа је.

– Нај ве ћи део
по сла се ра ди на
те ре ну. Ра дим у
гра ду, али че сто
од ла зим и у окол -
на на се ља и се ла.
По пра вљам раз не апа ра те. Нај че шће
сер ви си рам веш-ма ши не, али бу де
по не кад и фри жи де ра, шпо ре та и
ма ши на за пра ње су до ва. Уре ђа ји
ни су та ко ква ли тет ни као не ка да и
че сто се ква ре. Чим про ђе га ран ци -
ја, кре ну и про бле ми – при ча нам
Дра ган.

Ме ђу тим, има и си ту а ци ја да ко ри -
сни ци не ка да са мо не за тво ре до бро
вра та веш-ма ши не или не од вр ну сла -
ви ну за во ду, па ми сле да је у пи та њу
квар, и то се нај че шће де ша ва
ста ри јим су гра ђа ни ма.

– Увек је би ло нај -
те же за ме ни ти ле жа -
је ве на веш-ма ши -
ни јер мо ра да се
раз мон ти ра цео уре -
ђај. Не ка да се јед но -
став на ин тер вен ци ја
ис ком пли ку је, или мо -
рам да си ла зим по алат с
пе тог спра та у згра ди ко ја не -
ма лифт, па се бес по треб но
умо рим. Сва шта 
мо же да по ђе на о па ко –
објашња ва.

За до во љан је јер се из бо рио
да ра ди за се бе и да мо же при -
стој но да жи ви од свог по сла.

– Де ша ва се да не ки љу ди
не же ле да се одво је од сво -
јих ста рих уре ђа ја, па та ко
јед ној же ни по пра вљам ма -
ши ну ста ру ско ро че тр де сет
го ди на, али она ка же да је
не ће ба ци ти све док за њу
има де ло ва. Про блем је што
мно ги ми сле да, кад се по -
пра ви не што што је ста ро пет -
на ест, два де сет го ди на, то мо -
же да ра ди као да је но во. А
не мо же! Ва жно је те апа ра -
те, и ка да су у га ран ци ји, до -
бро одр жа ва ти – за кљу чу је
Дра ган.

Кре а тив ност на де лу

Не над Иса и ло вић (45) учио је
ка ра ми чар ски по сао од свог
оца, ко ји се ти ме ба вио уз -
гред. Он сам ни је од мах по чео да се
ба ви овом про фе си јом, али га је жи -
вот ни пут пре два де сет го ди на од вео
у ке ра ми ча ре, а је да на ест го ди на има
и сво ју за нат ску рад њу.

– За успех у овом по сли ва жно је и
ко ли ко знаш и ко ли ко уло жиш се бе,
јер са мо то да је ре зул та те. Сва ки по -
сао ко ји ра дим је раз ли чит, а ка ко
ћеш по сло ва ти да ље, за ви си са мо од
те бе. Мо раш све да ура диш мак си -
мал но до бро да би те не ко пре по ру -
чио – при ча нам Не над.

У ке ра ми чар ском по слу ва жи: што
бо ље ра диш, све ви ше по сла имаш.

Зна ње до ста ути че на то ка кав ће
тем по ра да би ти,  об ја шња ва. Ка же
да је у по след ње вре ме тренд да се
ра де пло чи це ве ли ког фор ма та.

– Све се ме ња и на пре ду је. Ве ћи
фор ма ти са да зах те ва ју бо љу кон цен -
тра ци ју и пре ци зност. То из и ску је до -
бре жив це и до бар тим љу ди око те бе.
С дру ге стра не је лак ше због ма те ри ја -
ла ко ји се ко ри сте, јер су мно го бо љи
не го ра ни је. Са да има пло ча ди мен зи -
ја 1,80 са два ме тра, а ра ни је су се ко -
ри сти ле углав ном 30 пу та 30, или 20
пу та 20 цен ти ме та ра. Код ве ћих је
уград ња ком пли ко ва ни ја – ка же Ненад.

– Нај за ни мљи ви је што сам ра дио
би ли су ба зе ни, због на чи на ра да и
ве ли чи не. Оста ли по сло ви су углав -
ном кла сич ни – об ја шња ва.

До па да му се што је овај по сао кре -
а ти ван, на не ки на чин и умет нич ки,
јер сва ки масјтор оста вља не ки пе -
чат, а то што ура ди, не ко по сма тра и
ко ри сти го ди на ма.

– Сва ки дан је дру га чи ји. Упо зна -
јеш љу де раз ли чи тих про фи ла, ка -
рак те ра, сти чеш по знан ства. Ба виш
се и сво јим по слом и ин ди рект но жи -
во том тих љу ди. Хтео не хтео, чу јеш
раз не при че, не што што ни ка да ни си
ви део ни чуо ниг де ра ни је. Они код
ко јих ра ди мо ба ве се раз ли чи тим за -
ни ма њи ма, а ме ђу њи ма бу де и не ких
ве о ма успе шних љу ди ко ји с ва ма по -

де ле ин те ре сант не анег до те – при ча
Не над.

Он ка же да че сто због по зи тив не
ене р ги је ко ју ши ри љу ди код ко јих
ра ди во ле да по при ча ју с њим и по де -
ле и сво ју му ку и сре ћу.

Мир ја на Ма рић

Александар Јовичин

Дра ган Бу латовић

Драган Недић

Не над Исаиловић

Зоран Ристовски

Кад је јед ног да на ре шио да про -
ве де по под не на пла жи, Фран соа
ни је ни са њао да ће у под нож ју
сте не про на ћи мла ду же ну без све -
сти. Уме сто да по зо ве по моћ, до -
но си им пул сив ну од лу ку а да ни
сам ни је си гу ран за што: од ве шће
је ку ћи да би бри нуо о њој.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта за вас под ра зу ме ва оби ље. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„Ам бар пун ку ку ру за, ку ћа пу на
де це, ли це пу но осме ха.” 060/7338...

„Оби ље је кад одем у ба шту и
обра тим се оном свом бо гат ству
са: ’Ооо, би ље ее!’” 061/2724...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта нај че шће при -
жељ ку је те:

„Да угле дам сво ју по ру ку у овој
ру бри ци.” 063/1862...

„По што сам на ди је ти, нај че шће
при жељ ку јем хра ну.” 063/3130...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 13. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта вас рас ту жу је?”, на гра -
ди ће мо по јед ном књи гом. Од гово -
ре ће мо об ја ви ти у на ред ном броју.

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

Ве ли чан стве на ви ла, вре ло ле то,
Ме ди те ран та ко бли зу. Се сил има
се дам на ест го ди на. По љуп ци и са -
стан ци за њу су љу бав. Њен отац,
удо вац, ужи ва у про ла зним и не -
ва жним од но си ма. За ба вља ју се,
ни ко им не тре ба, срећ ни су. Тај
див ни не ред на ру ши ће по се та пре -
фи ње не, урав но те же не и ин те ли -
гент не же не. Ка ко из бе ћи ту прет -
њу? У сен ци ми ри шља вих че ти на -
ра при пре ма се су ро ва игра.

„До бар дан,
туго” 

Фран со аз Са ган

„Ње но име 
је Ел за” 

Лор Ма нел

Два чи та о ца ко ји до 13. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ја име на не во ли те да чу -
је те?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

Стовариште „Близанци”

нуди 
све врсте угља 
и лом палете 

даске за огрев

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

(1
/2

9
6

4
2

1
)

АЛФА ромео 155, 1997,

запремина 1748, бензинац.

062/102-94-47. (296662)

ДАЧИЈА логан, 2006. годи-

ште, хитно. 063/325-566.

(296668)

ПЕЖо 407, 2005, дизел, на

продају. 063/237-591.

(296711)

ПРОДАЈЕМ опел мериву

1.7, 2005. годиште.

063/325-972. (296745)

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.
годиште, 144.000 км, реги-
строван до априла 2021,
1.400 евра. 062/832-36-38.
(296767)

АЛФА РОМЕО 147, 16 VM
jet, 2005. годиште, 1910
цм, дизел, 11 кв, 150 кс.
065/312-19-52. (296393)

ПУНТО 1, 1,1, 1997. пето-
ра врата, у првој боји, ре-
гистрован годину.
064/587-50-24. (296777)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,
петора врата, фул опрема,
шест брзина. 064/130-36-
02. (2906777)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе-
тора врата, атестиран
плин, 101.000 км.
064/130-36-02. (296777)

ПЕЖ0 207, 1.4, 2008, пето-

ра врата, фул опрема, ате-

стиран плин. 064/130-36-

02. (296777)

ПАНДА 1.2, 2007, у првој

боји, клима, 130.000 км,

на име. 064/587-50-24.

(296777)

ЛАНЧИЈА либра 1.6, 2002,

лимузина, атестиран плин

пет година. 064/587-50-

24. (296777)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л.

065/853-93-29. (296829)

ПОЛО 1.4, регистрован до

јула 2021, власник.

067/731-14-42. (296841)

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, 2002,

металик, серво, гаражи-

ран, одличан. 064/142-55-

93. (296866)

ФИЈАТ пунто, 2011. 5 В,

аларм, клима, власник.

064/913-72-24., (296857)

ПРОДАЈЕМ комби Т 3 и
опел коцка. 061/171-54-
06. (296793)

ПРОДАЈЕМ корсу Ц, 2001.
годиште, 1000 кубикла, 43
кс, хитно, због болести, гу-
ме са фелнама 4 в, беспре-
коран. 066/302-685, 1.100
евра, договор. (296647)

КУПУЈЕМ кола, стање не-
битно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (296739)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(296739)

ПРОДАЈЕМ зидане гараже
у Ул. Патријарха Чарноје-
вића 8. 063/315-872. (296191)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у
центру. Тел. 064/424-97-
20. (296775)

НА ПРОДАЈУ нотирани
форшпили народне и фолк
музике. Тел. 013/631-676.
Звати после 15 сати. (296844)

ВЕШ-МАШИНА и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-
76-07. (296771)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (296812)

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џа-
кова. Тел. 064/424-95-10.
(295845/р)

ОГРЕВНО дрво, повољно,

багрем, буква, храст.

064/356-03-93, бесплатан

превоз, 4.500. (295088)

ПРОДАЈЕМ исправну веш-
машину, може ваша уз до-
плату. 064/129-73-60. (296862)

ПРАСИЋИ и јагњићи на
продају. Мића, 064/303-
28-68. (296865)

ПЛАСТИЧНА хоризонтал-
на цистена са славином од
2.000 литараљ. 064/409-
65-89, договор. (96656)

НА ПРОДАЈУ три алпске
козе старости једна, две и
три године. Тел. 065/601-
84-86. (296659)

ПРОДАЈЕМ нов симпов
тросед и фотељу, повољ-
но. Тел. 353-067. (295855)

ТУЧАНА пећ алфа плам на
дрва, тросед, 2.000, замр-
зивач 4.000. 064/290-46-
44. 8296664)

ПОВОЉНО продајем пе-
лет, 60 џакова. Тел.
013/348-857. (296669)

ПРОДАЈЕМ котао на чвр-
сто гориво, термикок 33
кв, 250 евра. 062/841-76-
69. (296686)

ДРВЕНИ нови кревети – 200
х 90, 5.900; душек , 5.700,
клик-клак лежај 15.300.
060/600-14-52. (296713)

ПРОДАЈА нових столова
од 4.500, столица од 1.800.
060/600-14-52. (296713)

ПРОДАЈЕМ шпорет, моно-
фазни и делове , нове од
фиће и ладе. 064/152-16-
33. (296706)

ПРОДАЈЕМ две плинске
боце, један тучани казан
за маст, дрвени прозор,
метални чамац мали, бој-
лер нов, 60 л. Тел. Л373-
510. (296758)

ПЕЋ, котао за парно греја-

ње, 80 квм. 064/874-02-02.

(296727)

ПРОДАЈЕМ домаћу ракију.

063/163-90-11. (296756)

ДВОСЕД, орман, лежај
брачни с две фотеље, фо-
теља мојца, полице.
063/861-82-66. (296768)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, инвалидска колица,
телевизори, сто, столице,
фотеље, грејалице.
063/861-82-66. (296768)

ПРЕСА за грожђе, 30 л,
чепилица за плутане за-
твараче. Нова. 064/866-
21-18. (296772)

РЕГАЛ 360 х 240 х 60, два
кауча клик-клак, 190 х
120, кауч 190 х 90.
064/866-21-18. (296772)

ПРОДАЈЕМ половну ТА
пећ од 4 киловата и по-
ловну хармонију. Цена по
договору. Тел. 063/217-
560. (296774)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
Та пећи, достава, монта-
жа. 063/705-18-18, 335-
930. (296746)

ПРОДАЈЕМ пећ крека ве-
со, машину славицу багат,
турбо рерну. 064/488-38-
39. (296783)

МЕСНАТИ прасићи, сви-
ње, јагањци, могућност
клања и печења. 060/037-
11-96. (296824)

ПРОДАЈЕМ судоперу, оста-
ле кухињске елементе, су-
допера 3.000 динара нова.
063/773-45-97. (2906827)

ТА Пећ 4.5 кв, исправна, са
термостатом и постољем са
точковима, цена 110 евра.
063/814-00-03. (296846)

ПРОДАЈЕМ џем од чистог
шипурка и суви шипурак за
чај. 060/161-64-78. (296851)

СУШЕНИ вреоци 1 тона
10.000. Спаковано у џако-
вима. 063/847-41-62. (296853)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (296421)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (296720)

КУПУЈЕМ мале ТА пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(296746)

КУПУЈЕМ веш-машине
1.000, фрижидере 500 –
1.000, замрзивачи 1.000,
шпорети 50. Сервисирам
исте. 060/521-93-40. (296704)

КУПУЈЕМ перје: старински,
сифон флаше, старе играч-
ке, старо покућство. 335-
930, 063/705-18-18. (296746) 

НА ПРОДАЈУ плац, налази
се на Кудељарцу површи-
не, 28 ари парцела, 1/1
градско грађевинско зе-
мљиште, могућа замена.
064/256-61-64. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пе-
листерској. 064/364-83-18.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. 064/178-
85-36. (296605)

ПРОДАЈЕМ кућу, Марги-
та, три стана, 8 ари плац.
063/829-89-48. (296285)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра, дого-
вор. 063/163-80-77. (296139)

НА ПРОДАЈУ плац 28 ари,
Кудељарски насип, град-
ско грађевинско земљи-
ште, излаз на две улице.
068/408-97-21. (296158)

КУЋА, Горњи град, 150
квм, укњижено, 3.9 ари
плаца, 72.000. 066/355-
208. (296582)

ПАНЧЕВО, Војловица, кућа
на продају 206 квм, 14,5
ари плац, Ул. Јаношикова
бр. 112, цена 38.000 евра.
Тел. 064/683-84-27. (296591)

ВИКЕНДИЦА на продају,
викенд насеље Долово.
063/237-591. (295711)

ВОЈЛОВИЦА, 14 ари пла-
ца, две стамбене јединцие,
легализовано, 58.000 евра.
063/722-89-88, 063/825-
63-87. (296672)

ВОЈЛОВИЦА, 17 ари, 100,
кућа, 41.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (296734)

ТОПОЛА, 7 ари, кућа,
струја, вода, 21.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(296734)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Се-
ло. 063/887-84-00. (296748)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, нова
Миса, продајем. 060/155-
59-30. (296751)

ПРОДАЈЕМ земљу у Доло-
ву, Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (296750)

ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
16 ари, Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (296251/р)

ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, на 8 ари пла-
ца.  064/040-82-72 (296779)

КОТЕЖ 1, кућа 185 квм +
локал, гаража, 95.000
евра. „Јанковић”, 348-025.
(296813)

БЛИЗУ центра кућа, две
стамбене јединице,
65.000: Горњи град, за ру-
шење, 65.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (296799)

КУЋА у центру, нова, тер-
мичка изолација, климати-
зована, топлотна пумпа, за
бизнис и уживање, 196 квм,
власник,, 152.000 евра. До-
говор. 063/232-757. (296792)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
северна зона, 110  ари,
1.700 евра по ару, власник.
064/136-42-00. (296815)

СТАРА кућа на 6 ари пла-
ца, ул. С. Јовановић, про-
дајем/мењам за стан уз
доплату, власник.
064/136-42-00. (296815)

ГОРЊИ ГРАД, две стамбе-
не јединице, 150 + 60 квм,
гаража, помоћни објекти,
плац 15 ари, 117.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296795)

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7
ари плаца, колски улаз,
32.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296795)

ПЛАЦЕВи за инвеститоре
од 130.000 до 170.000.
(398), „Кров”, 060/551-64-
50. (296794)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа,
250 квм, са аутолимарско-
лакирерском радионицом
3,4 ара, 75.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(296794)

КУДЕЉАРАЦ, Скадарска,
4,3 ара плаца, 15.000.
(398), „Кров”, 060/551-64-
50. (296794)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, кућа 170 квм, два
купатила и три терасе, це-
на договор. Без посредни-
ка. 061/406-35-49,
063/807-75-61. (296823)

ПРОДАЈЕМ старију кућу
са 4.5 ари плаца или заме-
на за нов стан. Јове Мак-
сина 26. 063/537-003.
(296826)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа
са локалом, 44.000. „Јан-
ковић”, 348-025. (196813)

КУДЕЉАРСКИ, 90 квм, 3.5
ара, трособна, 52.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (296863)

НОВОСЕЉАНСКИ, викен-
дица, 50 квм, СУ, ПР, ПК,
15 ари, 25.000. (67),
„Милка М”, 06/744-28-66.
(296867)

ТЕСЛА, за рушење, 45 +
11, 2,61 ари, хитно,
30.000. (67), „Милка М”,
06/744-28-66. (296867)

БАВАНИШТЕ, јефтина ку-

ћа на доброј локацији, 69

квм, 14 ари, само 15.900.

АМК некретнине.

061/261-08-44. (296856)

ПЛАЦ, Новосељански, 9
ари, 1.200 евра/ар, огра-
ђен. (67), „Милка М”,
06/744-28-66. (296867)

ПЛАЦ, Баваништански, 13

ари, викендица, вода, стру-

ја, 32.000. (67), „Милка

М”, 06/744-28-66. (296867)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

VII, 57, ПВЦ, 39.000. (67),

„Милка М”, 06/744-28-66.

(296867)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,

72  квм, строги центар, тре-

ћи спрат, две терасе, лифт,

ТА, могућност ЦГ, 70.000,

договор. Звати после 17 са-

ти. Тел. 064/119-60-08. (296822)
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КОТЕЖ 2, трособан ду-
плекс, V, 70 квм, 42.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (296863)

УЗИМАМ земљу у закуп у
панчевачком атару.
061/277-87-99. (296869)

ПРОДАЈЕМ два и по хек-

тара грађевинског земљи-

шта, северна зона.

062/102-89-16. (296840)

СТРОГИ центар, Трг сло-
боде, 30 квм, сређен,
опремљен, одмах усељив,
43.000 евра. 064/848-88-
84. (296883)

ПРОДАЈЕМ три ланца зе-

мље, прва класа. 060/153-

25-15. (296845)

ПОТРЕБНО двориште са
шупом.. Тел. 061/171-54-
06. (296793)

КУПУЈЕМ стару са плацем
за градњу нове куће, ми-
нимум 5 ари, искључиво
центар. 063/278-111. (296648)

ДВОРИШНИ, 43 квм, ТА,
22.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (296734)

СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,
27.900; 75 к вм, 69.800,
ВПР, нови станови.
069/655-214. (296370)

ДВОРИШНИ, 43, ТА,

22.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (296734)

ПРОДАЈЕМ станове у из-

градњи, у Ул. Патријарха

Чарнојевића 8. 063/315-

872. (295514)

ПРОДАЈЕМ улични двори-

шни стан, власник, засеб-

но двориште. Жарка Зре-

њанина. 061/382-88-88.

(296546)

СТРОГИ центар, двособан,

вис. Приземље, усељив.

(470), „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (296765)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан

у Београду, почетак Јаји-

наца, код Бањице, 57 квм,

нов, изузетан. 064/294-81-

53. (296692)

ЈНА улица, ретка понуда

некретнине за пословни

или стамбени простор, 30

квм, ПР, 27.900. АМК не-

кретнине. 061/262-08-44.

(296850)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,

ПВЦ, тераса, 46.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (296734)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,

ПЋВЦ, тераса, 46.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (296734)

БЛИЗУ центра леп, новији,

68 квм, I, двоипособан,

натгкривено, паркинг ме-

сто, 61.000. (396),  „Лајф”,

061/662-91-48. (296799)

СТРЕЛИШТЕ, већи двосо-

бан, ПВЦ, VI, лифт, ЦГ,

две терасе, 42.500. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(296799)

ПРОДАЈЕМ стан, нова Ми-

са, нов, укњижен, ниско

приземље, 43 квм, вла-

сник, 26.500 евра.

063/849-46-34. (296790)

НАЈСТРОЖИ центар, тро-

ипособан, 106 квм, II,

106.000. (398), „Кров”,

060/551-64-50. (296794)

СТРЕЛИШТЕ, четворосо-

бан, 80 квм, VII, ЦГ, лифт,

65.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(296795)

УЛИЧНИ део куће, Војло-

вица, двособан, 56 квм,

усељив, 12.000, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (296795)

СТРЕЛИШТЕ, леп сређен
двособан, VI,, 42.000.
(398), „Кров”, 060/551-64-
50. (296794)

СТРЕЛИШТЕ, леп 46 квм,
VII, последњи, ЦГ, лифт,
31.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (296799)

КУПУЈЕМО станове и куће
у Панчеву. Брза исплата.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (294800)

АМК НЕКРЕТНИНЕ, купо-

вина станова – исплата

одмах. 061/262-08-44.

(296856)

КУПУЈЕМ једноипособан

или двособан стан од вла-

сника. 065/361-64-22.

(296667)

КУПУЈЕМО станове, куће,

исплата одмах. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(296734)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ: СЕДИМЕНТАЦИЈА
+ CRP Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4
Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН 
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP + GGT

Цена: 750 динара

АКЦИЈE ДО 15. ОКТОБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

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

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

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

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/295686)

IZDAJU SE HALE, za skladiranje robe ili

proizvodnju i plac za skladištenje robe. 

Hala površine 1.200 m²;

Hala površine 3.350 m²;

Dva magacina od po 200 m²;.

Magacin od 400 m²;

Plac za skladiranje robe od 420 m²;

Kancelariski prostor od 120 m².

Lokacija: Stara Utva

Hala poseduje sve priključke: voda, struja,
parking, sanitarni čvor, kamionski prilaz.

Kontakt : 060/553-18-31

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

069/232-66-88
062/889-81-28

ИСКОПИ, рушење, одно-
шење шута, копање теме-
ља, брзо и повољно.
061/229-09-59 (СМС)

ПРАЊЕ намештаја. Мла-
ден. 0641/110-93-62 (СМС)

КАМИОНСКИ превоз до 2
кубика, песак, шљунак, се-
јанац, шут, 1.500 динара.
062/355-154. (296342)

ПРЕВОЗ, селидбе, макси
возило, тражим посао, мо-
гућност са радницима.
064/482-65-53. (296435)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКО
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(296838)

ПОТРЕБАН механичар
С.З.В.Р „СРКИ”,  Ул.Моше
Пијаде 92 Тел.062/388-109
(СМС)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево-даље, цена
даље. 013/366-843,
063/193-22-29. (295979)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије на неодређено
време. 060/033-56-10,
061/213-37-66. л(296778)

ДЕФЕКТОЛОШКИЊА с
вишегодишњим искуством
подржава децу са сметња-
ма у развоју. Укључивање у
редован систем образова-
ња. 061/618-84-40. (296811)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (295826)

ХЕБРЕЈСКИ алеф курс за
почетнике и бет курс за све
узрасте. 064/912-65-42.
(СМС)

ХЕМИЈА, биологија часови
основцима, средњошкол-
цима, студентима. При-
према пријемног испита.
064/158-34-34 (СМС)

ПОТРЕБНА девојка за раз-
ношење кафе на бувљаку.
064/132-98-12. (296785)

ЕЛЕКТРИЧАР тражи коле-
гу и помоћног радника.
060/320-12-21. (296808)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(296624)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. Плата већа за 20%.
064/217-48-56. (296627)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/191-64-95. (295579)

ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива на бу-
вљаку. 065/533-44-13.
(296632)

ПОТРЕБНА радница за
клање пилића са иску-
ством. 064/365-65-56,
064/172-79-38. (295870)

ПОТРЕБНИ помоћни рад-
ник, ученик у пекари.
064/217-48-56. (296724)

РЕСТОРАНУ Po co Lo co по-
требан возач за доставу
ктеринга.  064/874-03-03.
(296752)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (296472)

УДОБАН функционалан
канцеларијски стамбени
простор 25 квм, у Њего-
шевој 15.500 евра.
063/263-39-12. (296712)

ЛОКАЛ продајем 28 квм +
12 квм, галерији, сређен,
центар. 063/489-958. (296728)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-
њу, купатило, издајем ста-
нарки, у Иванову.
064/372-94-71. (296850)

ИЗДАЈЕМ једнособан, дво-
ришни ненамештен стан у
центру, погодан за канце-
ларију. 064/564-82-72.
(296854)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен једнособан стан
на Миси, са ЦГ-ом.
062/107-52-55. (296839)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ „Ја-
бука” у Јабуци, на пијаци,
површине од 20 до 120
квм. 063/315-872. (296191)

ИЗДАЈЕМ локал површине
250 квм, на спрату у ТЦ
„Флоријан”, Милоше Тре-
бињца бр. 4. 063315-872.
(296191)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци на главном пу-
ту, унутар саме пијаце.
064/122-21-56. (296860)

ДВОСОБАН,. Намештен
стан, 62 квм, С. Шупљикца
131/7, 150 евра, кирија,
три месеца, АПН 3. Тел.
064/119-08-34, 064/325-
72-05. (296825)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. Тел. 064/314-00-
68. (296830)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
плетно модерно опремљен
стан у центру, новоград-
ња. 064/004-69-69. Л(296831)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на новој Миси. Тел.
064/332-87-43. (296832)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 квм,
новоградња, Ул. Петра
Прерадовића, близу бол-
нице. Тел. 069/585-29-99.
(296819)

ИЗДАЈЕМ три полунаме-
штена стана, Горњи град,
код новог СУП-а. 064/187-
20-13. (296809)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру града, 35 квм.
Полунамештен. 063/745-
05-30. (296802)

НАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра.
064/122-48-07. (296534)

ИЗДАЈЕМ четворособан ду-
плекс, у центру, намештен.
064/320-84-32. (296806)

ИЗДАЈЕМ два сређена ло-
кала од 170 квм ио 75 квм,
на главном јабучком путу.
Тел/vi ber 004176/425-03-
02. (295844)

ИЗДАЈЕМ магацин 80 квм,
велико двориште, добар
прилаз. 064/(194-03-87.
(296698)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Бугарска. Пријава, сталан
посао. 063/884-22-71 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за ибер-
дек и оверлок. Може жена
у годинама, не тражи се
брзина вец педантност.
061/686-51-28  (СМС)

РЕСТОРАНУ „Royal” у
Авив парку потребан ку-
вар, конобар-ица, помоћ-
ни радник у кухињи.
063/216-788. (296439)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Грил Бум
(код Сунчаног сата), по-
требна ћжена за рад на ро-
штиљу, са искуством. Пла-
та по договору, пријава од-
мах. 063/864-85-58. (296752)

ИЗДАЈЕ се дворишни мали
стан у центру, за једну осо-
бу. 063/882-23-77. (296837)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, одмах усељива,
центар, wi-fi, кабловска,
паркинг. 060/691-88-23.
(296770)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан. Стрелиште, цен-
трално грејање. 064/142-
68-65. (296725)

ИЗДАЈЕМ трособан полу-
намештен стан у центру,
ТА грејање. 063/809-59-
66. (296776)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Котежу,
преко пута Лидла.
065/610-45-23. (296665)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплет намештен у цен-
тру Панчева, приземље,
етажно грејање гас.
063/311-369. (296677)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике,с амце, студенте.
Раднички смештај. Центар.
063/502-211. (296714)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
ипособан стан, Котеж 1,
ЦГ, II, 170 евра. 064/888-
59-60. (296701)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан,
30 квм, у центру, плаћање
кирије 130 евра, 12 месе-
ци унапред. 063/253-593,
Драгослав. (296696)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, 54 квм, ренови-
ран, ТА грејање, Содара,
цена 200 евра. 064/245-
88-57. (296697)

ИЗДАЈЕМ се двособан на-
мештен стан на Котежу 1.
Тел. 061/653-61-38. (296699)

ИЗДАЈЕМ једнособан, по-
лунамештен стан на Тесли,
парно грејање. Цена по до-
говору. 063/217-560. (296774)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 квм, опремљен.
064/158-15-90. (296782)

ИЗДАЈЕМ кућу, 70 квм,
Танаска Рајића 65. Тел.
013/354-753. (296694)

КУПУЈЕМ једнособан, дво-
собан, може и дворишни
за реновирање, исплата
одмах. 060/745-05-75.
(296722)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће. Брза
реализација. 063/744-28-
66. (296867)

ИЗДАЈЕМ опремљен стан
52 квадрата Маргита 250
еура 064/245-88-51 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, пр-
ви спрат центар, гас 150
евра. 065/362-72-67 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен нова градња,
гас, цг. Центар, 150 евра.
065/539-21-72 (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ 2.5 намештен,
реновиран стан на Сода-
ри. ЦГ, III спрат, лифт, ка-
бловска. Стан је погодан
за 2-3 особе. Цена 220
евра. 065/255-28-92 (СМС)

НАМЕШТЕН једноипосо-
бан, зграда + једнособан
дворишни, издајем.  Стре-
лиште, 362-406, 064/218-
83-45. (296571/р)

КОТЕЖ 1, двособан, VI II,
ЦГ, намештен. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (296863)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан 43 квм у поткровљу,
Котеж 2. 060/707-32-34.
(296760)
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Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Кача-

рева, потребни: металоглодачи, металоструга-

ри и борверкисти, са или без искуства.

Контакт телефон: 013/601-650                          (ф)

Луксузном дому за смештај и

бригу старих лица, у Београду,

потребне неговатељице, 

медицинске сестре 

и социјални радник.
Пријаве слати на: office@setreciklaza.rs

Контакт особа: Весна Мирјанић, 
011/297-22-23, моб. 066/888-01-97

Ресторану „Стара Вајфертова пивара”

ПОТРЕБНО ОСОБЉЕ

Контакт: 063/391-824
(1/296707)

Потребни радници за рад у производњи:

2 мушкарца и 5 жена

Посао за стално. Плата редовна. Тел. 062/365-414.
(ф)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

„ДИМИЋ ШПЕД” ДОО

Новосељански пут 159, Панчево

Због проширења делатности фирма отвара кон-

курс за следеће позиције:

ВОЗАЧ, МЕНАЏЕР ПРОДАЈЕ И АСИСТЕНТ 

У АДМИНИСТРАЦИЈИ

Пријаве слати на mail: dimicsped.posao@gmail.com

Пра во уче шћа има ју сва прав на и фи зич ка ли ца 

ко ја:

1. на кон до би ја ња про фак ту ре, из вр ше упла ту ра -

ди от ку па про дај не до ку мен та ци је у из но су од

40.000,00 ди на ра + пдв (про фак ту ра се мо ра

пре у зе ти и то је мо гу ће учи ни ти  сва ког рад ног

да на у пе ри о ду од 09 до 14 са ти уз прет ход ну на -

ја ву по ве ре ни ку сте чај ног управ ни ка, Сло бо дан

Ла зић, мо бил ни  те ле фон 063/861-37-07 или пи -

са ним зах те вом пре ко  елек трон ске по ште по ве -

ре ни ка сте чај ног управ ни ка: lazicslo@gmail.com.

Крај њи рок за пре у зи ма ње про фак ту ре и

упла ту и  пре у зи ма ње про дај не до ку мен та ци -

је је 26. 10. 2020. го ди не; 

2. упла те де по зит у из но су од 4.766.268,00 на те ку -

ћи ра чун сте чај ног ду жни ка бр:

325-9500600061792-41 ко ји се во ди код Вој во -

ђан ске бан ке или по ло же нео по зи ву пр во кла сну

бан кар ску га ран ци ју на пла ти ву на пр ви по зив,

нај ка сни је 5 рaдних да на пре одр жа ва ња про да -

је (крај њи рок за упла ту де по зи та или по ла га ње

бан кар ске га ран ци је је  28. 10. 2020. го ди не). 

У слу ча ју да се као де по зит по ло жи пр во кла сна

бан кар ска га ран ци ја, ори ги нал исте се ра ди про -

ве ре мо ра до ста ви ти ис кљу чи во лич но Слу жби

фи нан си ја Аген ци је за ли цен ци ра ње сте чај них

управ ни ка-Цен тар за сте чај, Бе о град, Те ра зи је

23, 6. спрат, кан це ла ри ја број 610, нај ка сни је 28.

10. 2020. го ди не до 14 са ти по бе о град ском вре -

ме ну (GMT+1). У об зир ће се узе ти са мо бан кар -

ске га ран ци је ко је при стиг ну на на зна че ну адре -

су у на зна че но вре ме Бан кар ска га ран ци ја мо ра

има ти рок ва же ња до 05. 01. 2021. го ди не.

3. пот пи шу из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де -

по зи та ко ја чи ни са став ни део про дај не до ку мен -

та ци је.

Имо ви на се ку пу је у ви ђе ном ста њу и мо же се раз -

гле да ти на кон от ку па про дај не до ку мен та ци је, сва -

ким рад ним да ном од 10 до14 са ти а нај ка сни је до

26. 10. 2020. го ди не (уз прет ход ну на ја ву по ве ре -

ни ку сте чај ног управ ни ка).

Нај ка сни је до 30. 10. 2020. го ди не до 15 са ти, по -

тен ци јал ни куп ци ра ди пра во вре ме не еви ден ци је,

мо ра  ју пре да ти по ве ре ни ку сте чај ног управ ни ка:

по пу њен обра зац при ја ве за уче шће на јав ном над -

ме та њу, до каз о упла ти де по зи та или ко пи ју бан -

кар ске га ран ци је, пот пи са ну из ја ву о гу бит ку пра ва

на по вра ћај де по зи та, из вод из ре ги стра при вред -

них субје ка та и ОП обра зац (ако се као по тен ци јал -

ни купац при ја вљу је прав но ли це), овла шће ње за

за сту па ње, уко ли ко јав ном над ме та њу не при су -

ству је потен ци јал ни ку пац лич но (за фи зич ка ли ца)

или за кон ски за ступ ник (за прав на ли ца).

Јав но над ме та ње одр жа ће се да на 04. 11. 2020.

го ди не у 11 са ти на сле де ћој адре си: Аген ци ја

за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о град,

Те ра зи је бр. 23, III спрат, са ла 301. Ре ги стра ци ја

уче сни ка по чи ње два са та пре по чет ка јав ног

над ме та ња, а за вр ша ва се 10 ми ну та пре по чет -

ка јав ног над ме та ња, од но сно у пе ри о ду од 09

до 10.50 са ти, на ис тој адре си.

Сте чај ни управ ник спро во ди јав но над ме та ње та ко

што:

1. ре ги стру је ли ца ко ја има ју пра во уче шћа на јав -

ном над ме та њу (има ју овла шће ња или су лич но

при сут на);

2. отва ра јав но над ме та ње чи та ју ћи пра ви ла над -

ме та ња;

3. по зи ва уче сни ке да при хва те по ну ђе ну це ну пре -

ма уна пред утвр ђе ним ко ра ци ма уве ћа ња;

4. одр жа ва ред на јав ном над ме та њу;

5. про гла ша ва за куп ца уче сни ка ко ји је при хва тио

нај ви шу по ну ђе ну це ну

6. пот пи су је за пи сник.

У слу ча ју да на јав ном над ме та њу по бе ди Ку пац ко -

ји је де по зит обез бе дио бан кар ском га ран ци јом, ис-

ти мо ра упла ти ти из нос де по зи та на ра чун сте чај -

ног ду жни ка у ро ку од два рад на да на од да на јав -

ног над ме та ња, а пре пот пи си ва ња ку по про дај ног

уго во ра, на кон че га ће му би ти вра ће на га ран ци ја;

Ку по про дај ни уго вор се за кљу чу је у ро ку од 5 рад -

них да на од да на одр жа ва ња јав ног над ме та ња,

под усло вом да је де по зит ко ји је обез бе ђен га ран -

ци јом упла ћен на ра чун сте чај ног ду жни ка. Про гла -

ше ни Ку пац је ду жан да упла ти пре о ста ли из нос ку -

по про дај не це не у ро ку од 15 да на од да на пот пи -

си ва ња ку по про дај ног уго во ра. Ако про гла ше ни ку -

пац не за кљу чи ку по про дај ни уго вор, или не упла-

ти ку по про дај ну це ну у про пи са ним ро ко ви ма и по

про пи са ној про це ду ри, гу би пра во на по вра ћај де -

по зи та, а за куп ца се про гла ша ва дру ги нај бо љи

по ну ђач. Дру ги нај бо љи по ну ђач има иста пра ва и

оба ве зе као про гла ше ни ку пац. У слу ча ју да је дру -

ги нај бо љи по ну ђач на јав ном над ме та њу де по зит

обез бе дио бан кар ском га ран ци јом, на кон од у ста ја -

ња про гла ше ног куп ца, исти мо ра упла ти ти из нос

де по зи та на ра чун сте чај ног ду жни ка у ро ку од два

рад на да на од при је ма оба ве ште ња ко јим се про -

гла ша ва за куп ца, на кон че га ће му би ти вра ће на

га ран ци ја. У кон крет ном слу ча ју, ку по про дај ни уго -

вор се пот пи су је у ро ку од 5 рад них да на од при је -

ма оба ве ште ња ко јим се дру ги нај бо љи по ну ђач

про гла ша ва за куп ца.

Уче сни ци ма ко ји на јав ном над ме та њу ни су сте кли

ста тус куп ца или дру гог нај бо љег по ну ђа ча, де по -

зит (га ран ци ја) се вра ћа у ро ку од 8 да на од да на

јав ног над ме та ња. Упла ти лац де по зи та гу би пра во

на по вра ћај де по зи та у скла ду са Из ја вом о гу бит-

ку пра ва на по вра ћај де по зи та. 

Све по ре зе и тро шко ве ко ји про из ла зе из за кљу че -

ног ку по про дај ног уго во ра у це ло сти сно си ку пац.

На по ме на: Ни је до зво ље но до ста вља ње ори ги на -

ла бан кар ске га ран ци је по шиљ ком (обич ном или

пре по ру че ном), пу тем фак са, mail-a или на дру ги

на чин, осим на на чин про пи сан у тач ки 2. Усло ва

за сти ца ње пра ва за уче шће из овог огла са. 

Сте чај ни управ ник на по ми ње да ће у скла ду са

епи де ми о ло шким ме ра ма уче сни ци ма пре јав ног

над ме та ња би ти из ме ре на те ле сна тем пе ра ту ра,

те да су уче сни ци ду жни да се у то ку ре ги стра ци је

и јав ног над ме та ња при др жа ва ју свих епи де ми о ло -

шких ме ра про пи са них од лу ка ма Кри зног шта ба

Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

Oвлашћено ли це: по ве ре ник Сло бо дан Ла зић, кон -

такт те ле фон: 063/861-37-07, lazicslo@gmail.com

На осно ву Ре ше ња сте чај ног су ди је При вред ног су да у Пан че ву, Ст.бр. 89/10 од 11.06.2010. го ди не, а у скла -

ду са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 За ко на о сте ча ју („Слу жбе ни гла сник  Ре пу бли ке Ср би је” број

104/2009), На ци о нал ним стан дар дом број 5 – На ци о нал ни стан дард о на чи ну и по ступ ку унов че ња имо ви не

сте чај ног ду жни ка („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” број 13/2010), Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них

управ ни ка, као сте чај ни управ ник сте чај ног ду жни ка 

АД „ТР ГО ПРО ДУКТ”  у сте ча ју из Пан че ва, Бра ће Јо ва но вић 33

О ГЛ А  Ш А  ВА

Про да ју имо ви не сте чај ног ду жни ка ме то дом јав ног над ме та ња

(На по ме на: Де та љан опис и ста тус имо ви не сте чај ног ду жни ка ко ја се про да је при ка зан је у Про дај ној до -

ку мен та ци ји)

Це ли на 1 Опис имо ви не
Де по зит 

(дин)

По чет на це на

(дин)

Не по крет на

имо ви на

По слов ни про стор де вет и ви ше про сто ри ја по слов них

услу га, у ули ци Чар но је ви ће ва 10, Чен та, укуп не по вр -

ши не 656,39 м²(по вр ши на у при зе мљу 283,91 м², по вр -

ши на на спра ту 372,48 м²)  у згра ди по слов них услу га

бр.1 из гра ђе на на ка та стар ској пар це ли 1253 КО Чен та,

упи сан као по се бан део бр.1  у ли сту не по крет но сти

бр:2504 КО Чен та, са при па да ју ћим зе мљи штем на ка -

та стар ској пар це ли 1253 КО Чен та, вр ста зе мљи шта-

зе мљи ште у гра ђе вин ском под руч ју, укуп на по вр ши на

зе мљи шта 574 м² (по вр ши на зе мљи шта под згра дом

426 м², по вр ши на зе мљи шта уз згра ду 148 м²), упи са но

у ли сту не по крет но сти 2504 КО Чен та

4.766.268,00 11.915.668,65
РУШЕЊЕ кућа, бетонира-
ња, обарање стабала, одно-
шење непотребних ствари.
064/122-69-78. (296736)

БРАВАР-ВАРИЛАЦ, огра-
де, капије + поправка, бу-
шилица, брусилица и
слично. Злато. 065/558-
45-17. (296732)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Алексан-
дар. (296732)

РАДИМ физичке послове,
утовар/истовар шута угаљ,
пелет, итд. 060/143-62-10.
(296710)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, вентил,
славине, поправке, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (296744)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-62-
44. (295646)

ПРОФЕСИОНАЛНЕ услуге:
маникира, педикира, де-
пилације, антицелулит,
програма и масаже лица.
061/187-86-86. (296753)

ЧУВАЛА бих старију по-
кретну или полупокретну
особу, 24 сата. 066/525-
88-76.- (296755)

КЕРАМИЧАР. 063/825-16-
94. (296762)

ОЗБИЉНА жена чувала би
стгарију особу. 065/237-
10-68. (296773)

ПРОДАЈЕМ нов кауч ком-
плет висеће делове и судо-
перу сто и столице, већи
регал, ТА пећ, 3 кв.
065/237-10-68. (296773)

СЕЛИДБЕ и комби превоз
у земљи и иностранству.
064/158-15-90. (296782)

КАМИОН кипер превоз:
шљунак, песак, сејанац,
утовар/одвоз шута.-
060/474-74-57. (296835)

ПОВОЉНО обављам све
врсте физичких послова,
риљање баште, дрва и угаљ.
061/311-97-69.-(296798)

ГЛЕТОВАЊЕ кречење, де-
мит фасаде, гипс, повољ-
но, пензионерима попуст.
061/626-54-06. (296817)

РАДИМО све физичке по-
слове, чистимо таване, по-
друме, наш превоз.
063/874-57-56. (296818)

ВРШИМ превоз, чистим
подруме, таване, шупе,
араће, дворишта, избацу-
јемм стари намештај, ру-
шим старе објекте, повољ-
но. 063/196-54-56,
061/130-44-33.  (296849)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ку-
паћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.bal to kad.co.rs
011/288-30-18, 065/347-
55-02. (291895)

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, зидо-
ва, одношење ствари, оба-
рање стабла, бетонирања.
064/122-69-78. (296736)

ОБАРАЊЕ стабла, кошење,
рушење, одношење ствари,
чишћења, подрума, итд.
060/035-47-40. (296736)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, сти-
рпор, бавалит, фасаде,
најјефтиније. 063/865-80-
49. (296735)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар,
066/405-336, 061/603-94-
94. (296729)

МОЛЕРСКИ радови, фар-
бање столарије и радија-
тора. Мајстор Павел.
063/809-66-61. (296684)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 065/314-90-18, 601-
892. (2906676)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-
70. (296681)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29.
(296671)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (296715)

МОЛЕРСКО и гипсарски
радова. Неша, 069/444-
23-76. (296708)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољ-
но. 064/280-26-15. (295901)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (295901)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
Одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (296861)

АЛУ ПВЦ столарија – ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, гуртне, попра-
вљам, уграђујем. 064/181-
25-00. (296653)
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ПО ПУСТ на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо свим рад ним да ни ма осим сре дом

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „БСП-МГМ” занатска радња,

Новосељански пут 139, Панчево поднео је захтев

за одлучивање о потреби процене утицаја на жи-

вотну средину за Пројекат производње медицин-

ских средстава (болнички кревети) на кат. Пар.

Број 11457/1 к.о. Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама

Секретаријата за заштиту животне средине град-

ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.

2–4, соба 708, у периоду од 9. до 19. октобра

2020. године, радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са пдонетим

захтевом.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења у поступку ажурирања

Студије о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 01. 10.

2020. године донето Решење којим је донета од-

лука да носилац пројекта Газпром енергохолдинг

Serbia ТЕ-ТО Панчево д.о.о, Улица Спољностар-

чевачка бр. 199 из Панчева, треба да ажурира по-

стојећу студију о процени утицаја на животну сре-

дину Пројекта Изградње енергетског објекта за

производњу електричне енергије ветроелектране

Алибунар 2 укупне снаге 75 MW.

Решење се може добити на увид радним данима

од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања обавештења.

Последњи поздрав

нашој драгој куми

МАРИЈИ

СТАНОЈОСКИ

Кумови БОРА

и БИСА

(83/296864)

Последњи поздрав

ДАНИЛУ НИКОЛИЋУ

Био си мамин борац. Осмехом ми ниси дао да осетим бол која

те је мучила. Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Твоји: тата ЗЛАТКО, мама КРИСТИНА и брат МИЉАН

(35/296719)

3

ШАМАРА ПЕТАР МИКАС
Тужна срца јављам да је 1. октобра 2020. преминуо мој брат, у 69. години

живота.  Годинама је живео у Ротердаму и тамо је и преминуо. 

Сахрана ће бити обављена на гробљу Котеж 1, у 12 сати, 8. октобра 2020.

Нека ти је лака земља. Твој брат ЈОВАН са децом и унуцима
(50/296761

)

Последњи поздрав мом вољеном чики Микасу

ПЕТАР МИКАС ШАМАРА
1951–2020.

Увек у мом срцу. Почивај у миру Божјем.

Твоја братаница БРАНКИЦА и НЕША
(52/296766)

Последњи поздрав деда
чики Микасу

ПЕТАР МИКАС

ШАМАРА
1951–2020.

Путуј са анђелима и не-
ка твоја душа нађе мир
и спокој.

Волимо те: 
НАТАША и ЛУКА

(53/2967669

Последњи поздрав

ДАНИЛУ

од Кикиних кошаркашица: АЊЕ, ВЛАДАНЕ,

БОКЕ, ЈЕЛЕНЕ, САШКЕ, МАЈЕ и ЈАСМИНЕ

(76/296847)

Последњи поздрав кћери нашег пријатеља

МАРИЈИ СТАНОЈОСКИ

БОРА ЋУРЧИН, БОРА БРКИЋ, ФРАЊА, ЦАНЦАРА, 

МИЋА ПОПОВ, МИЋА ТОМОВИЋ, МИЋА ТРЊАНАЦ, МИРЧЕ,

КАЊЕВАЦ, СТРАХИЊА, МИГУЛА, БРАНА, МИЉУШ, 

КОМАРИЦА, СОСА, МИШКО, БИЦИ, ЖАРКО, НИКОЛА, 

ДРАГАН АЦ „ЗОКИ”, НИНО, СРЛЕ, ГОРАН, РАТАЧА, ЈЕЛЕНА,

ЗОРИЦА, КОЈКЕ, МИЋО, БРАЋА МАРГАН

(82/296859)

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА рав-

них кровова, зграда, тера-

са и осталијх објеката, га-

ранција. 063/894-21-80.

(296764)

РОЛО-НАЈ вам нуди по-

правку, уградњу ролетни,

венецијанера, комарника,

тракастих завеса, хармо-

ника, туш-кабина, роло

челична заштитна врата,

тенда. Ми смо најквали-

тетнији, најјефтинији, са

највећом гаранцијом.

Проверите. 013/344-594,

063/894-21-80. (296764)

МОЛИМ очевидце удеса,

4. маја 2019, у Улици Но-

восељански пут, наспрам

продавнице „Макси”, из-

међу заставе и мотоцикла,

да ми се јаве. 064/329-49-

19. (296427)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбезђен,

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ра-

ди дружења, излазака.

Звати око 21 сат. 013/352-

203. (296660)

ИЗДАЈЕМ апартман на

Сребрном језеру. Мини-

мум боравка 4 дана. Иде-

ална локација. 063/278-

111. (296649)

ЗЛАТИБОР – по промо це-

ни, издајем опремљену ку-

ћу за одмор, 10 км од цен-

тра. 064/940-84-12. (296682)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поствка ламината.

061/283-66-41, 062/976-

18-42. (2967099

ЕЛЕКТРО СЕРВИС климе,

монтажа, сервис, бојлери,

индикатори, инсталације,

сервис беле технике.

060/521-93-40. (296704)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73. (296703)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (296740)

ПРЕВОЗИМ кипером, по-

вољно, шљунак, песак, се-

јанац, одвозим шут.

064/354-69-94, 063/754-

02-72 (296787)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

бојлере, шпорете, попра-

вљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”, 064/122-

68-05. (296781)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98, 013/351-498. (296784)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, све на једном

месту. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (296812)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (293296)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”.

Дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/12963-79. (296842)

ПРЕВОЗ малим камионом:

шљунка, песка, сејанца,

рушење објеката, рашчи-

шчавање терена са утова-

ром и одвозом. Најповољ-

није у граду. 060/425-54-

43. (294365)

TРАЖИМО 

УЛИЧНЕ 

ПРОДАВЦЕ 

НОВИНА

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник  РС” број  72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКАЦИ ЈЕ на

кат.парц. топ.бр.4403 К.О.Панчево, за потребе из-

градње вишепородичног стамбеног објекта спрат-

ности По+П+3+Пс, у Панчеву, Ул. Др. Касапинови-

ћа бр. 23, израђен од стране „Evla Engineering”

ДOO, Београд, за инвеститорa Јукић Снежану из

Панчева, Михајла Пупина 31.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 16. 10. 2020.

године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне по-

слове, путем писарнице Градске управе Града Пан-

чева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.
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Последњи поздрав сестри

МАРИ РАШИЋ
рођ. Журжул

1947–2020.

Брат САВА са породицом
(14/296687)

Последњи поздрав нашој драгој

ДАНИЦИ СТОЈИСАВЉЕВИЋ

Заувек ће те чувати у најдражој успомени

твоји: МАРА, ГОЈКО, НЕНА, КАЋА

и твој МИЛОРАД

(17/296690)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ДАНИЦИ

СТO ЈИСАВЉЕВИЋ

од комшија

у Стевана

Шупљикца 125

(18/296690)

Последњи поздрав

ДАНИЦИ СТОЈИСАВЉЕВИЋ
рођ. Ратковић

од сестре СТАНЕ са породицом
(19/296690)

Последњи поздрав нашој драгој ујни

ДАНИЦИ СТОЈИСАВЉЕВИЋ

од ДРАГАНА, БРАНКЕ, БОЈАНЕ и МИЛАНА

(20/296690)

Наша вољена супруга и мајка

ДАНИЦА СТОЈИСАВЉЕВИЋ
1937–2020.

преминула је 2. октобра 2020. и сахрањена 3. октобра, на Католич-

ком гробљу.

Са поштовањем, љубављу и захвалношћу успомену на њу чуваће

супруг ДРАГУТИН и ћерка ЉИЉАНА

(21/296690)

Последњи поздрав драгој ујни

ДАНИЦИ СТОЈИСАВЉЕВИЋ

од МИРЕ и МИРОСЛАВА са породицом
(22/296690)

Последњи поздрав

драгој стрини

ДАНИЦИ

СТОЈИСАВЉЕВИЋ

од њене синовице

ДУШКЕ

из Зрењанина

(23/296690)

3. октобра 2020. преминула је наша мајка и

бака

ЉУБИЦА ГАБОРОВИЋ
1946–2020.

Захвални за сву љубав и пажњу.

Твоји најмилији

(24/296691)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ

од породица БОКАНИЋ и ПЕШИЋ

(25/296691)

Последњи поздрав куми

ЉИЉАНИ АНЂЕЛИЋ БОЖИЋ

Кума СПОМЕНКА са породицом
(26/1296693)

2. октобра 2020. напустила нас је наша

мајка, бака и прабака

ЗАГОРКА ЂУКАНОВИЋ
1927–2020.

из Омољице

Вечно ожалошћени: синови ДРАГУТИН,

МИЛУТИН и МОМЧИЛО са породицама

(46/296749)

Последњи поздрав сестри

ЗАГОРКИ ЂУКАНОВИЋ

од брата РАТКА ТЕШИЋА са породицом
(47/296749

Последњи поздрав

стрини и јетрви

ДАНИЦИ

СТОЈИСАВЉЕВИЋ

од ЗОРЕ и САШЕ

са породицом

(54/296769)

Последњи поздрав

ЈАНИНКА ПЕТКОВСКИ
1929–2020.

Мајко моја мила, боли празнина која ни-

када неће бити попуњена.

Боле сузе, боле успомене, боли све оно

што живи без тебе.

Почивај у миру.

Ћерка ВЕСНА и унук БОЈАН

(58/296788)

МАРА

РАШИЋ
рођ. Журжул

Испратили смо те ту-

жна срца. У нашем се-

ћању остаћеш заувек.

Породице СТОЈИЋ

и ЧЕЧОВИЋ
(62/296803)

Последњи поздрав драгој

ЉУБИЦИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породице: ГАКОВИЋ, БАРЈАКТАРОВ

и МЛАДЕНОВИЋ

(69/296816)

Последњи поздрав драгом

МИЛАНУ АНЧИЋУ
1948–2020.

Наш вољени преминуо је 6. октобра.
Сахрана је одржана 7. октобра, у 12 сати, у Банатском
Новом Селу.

Ожалошћени: супруга ВИШЊА, син ЗОРАН
и ћерка НАТАША са породицама.

Нека те чувају анђели. Заувек ћеш остати у нашим ср-
цима.

(71/296821)

Последњи поздрав

драгој

МИРИ

ТАЊА и ДРАГАН

КОМАРИЦА

(78/и)

Последњи поздрав

МАРИЈИ СТАНОЈОСКИ

и искрено саучешће породици Станојоски од

колектива бензинске пумпе „Танк”

(79/ф)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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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.

У суботу, 10. октобра,

даваћемо полугоди-

шњи помен нашој

драгој

ЈЕЛИЦИ

МАКСИМОВИЋ
1953–2020.

Све вишe нам недо-

стајеш.

Породица

МАКСИМОВИЋ

(61/296797)

Стрицу и деди

ДРАГОСЛАВ МИШИЋ ДРАГИ
1923–2020.

Узору и неизмерној инспирацији у трагању кроз

овоземаљски живот.

Његови: ОЛГА, ДЕЈАН, ЈЕЛЕНА, ДУЊА, 

ДЕЈАНА, БАНЕ и БОБА

(60/296796)

Наш драги

ДРАГОСЛАВ МИШИЋ
1923–2020.

преминуо је 5. октобра, испраћај на кремацију

обавиће се у петак, 9. октобра, у 10.30, на Новом

гробљу у Београду.

Ожалошћени: породице МИШИЋ, 

СИФНИОС, ХУДЕК и ПОРЧИЋ
(66/296814)

Неизмерно тужни опраштамо се од вољеног

стрица и ујака

ДРАГОСЛАВА МИШИЋА
1923–2020.

С поносом његови: ЉИЉА и МИША

и сестричина ГЕНА

(67/296814)

5. октобра напустио нас је наш

ДРАГОСЛАВ МИШИЋ ДРАГИ

Последњи поздрав од његових СРЂАНА, 

БОЈАНА и АЦЕ

(68/296814)

АСИБА
САЛИЕВСКИ

11. X 1990 – 30 година

Породица

(73/296836)

АМИД

САЛИЕВСКИ
11. X 2000 – 20 година

Супруга са децом

(74/296836) и унуцима

15. октобра 2020, у 11 сати, дајемо годишњи помен
драгој

САВИ ПАНЧЕВАЧКИ

Чувамо сећање на тебе.
Син СЛАВКО са унуцима

(75/296843)

Прошла је година откада није са нама наш вољени

ЗОРАН ТРИФУЉЕСКО
2019–2020.

Твоји најмилији

(77/296848)

Обавештавамо пријатеље и познанике да нас

је 26. септембра напустио мирно и тихо, у сну,

наш

ТРИФУН ЈЕВТИЋ
1941–2020.

сахрањен је у породичној гробници у Проку-

пљу.

Уз најлепшу успомену вечно ће га жалити: 

супруга ЉУБИЦА, ћерка ТАЊА, син

БРАТИСЛАВ, зет ЗВЕЗДАН, снаја ДРАГАНА

и унуци НЕМАЊА, НИКОЛА, НЕНАД, 

ВАЛЕНТИНА и СТРАХИЊА
(80/296855)

3. октобра, у 94. години се упокојио наш драги

ТЕЛЕБАК ЋЕТКО
1927–2020.

инспектор СДК у пензији

Сахрана је обављена 5. октобра на гробљу Котеж, у кругу породи-

це и најближих пријатеља.

С љубављу ће га се сећати ћерке ОЛГА и СЛАВИЦА

и породице ЧАБРИЛО, ЛАЛИЋ, БУКВИЋ и ЛАГАНЧИЋ

(81/295858)

СОКОЛ ПАНАЈОТОВИЋ
1952–2020.

Последњи поздрав нашем вољеном Мокију.

Заувек твоји: супруга ГИЗЕЛА, синови СИНИША и ДЕЈАН, унуци

АЦА и НЕЦА и снаје СУЗАНА и ТАЊА
(28/296700)

Последњи поздрав драгом течи

РАЈОВИЋ БОГИЋУ

Са поштовањем породице

БАБИЋ и ЛЕПЕДАТ

(40/296731)

4. октобра 2020, у 85. години, преминуо је наш драги супруг,

отац и деда

БОГИЋ РАЈОВИЋ
1936–2020.

Сахрана је обављена 7. октобра 2020, у 12 сати, на Новом гробљу

у Панчеву.

Ожалошћени: супруга МИРА, син ЗОРАН, ћерка ЈАСМИНА,

снаја ВЕРА, зет ДРАГАН, унуке МИЛИЦА, АЛЕКСАНДРА и

АНА, сестра ДЕСАНКА са породицом и остала родбина и при-

јатељи

(43/296738)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

ЧАКОВАНУ
1961–2020.

Његова сестра

МИРЈАНА

и МИРОСЛАВ

МАНАСИЋ

Буразеру, вечно ћемо

те памтити

(64/296805)

БЛАГАЈНА

300-830
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Осам година туге без
нашег драгог супруга,
оца и деде

БОГДАН

ШТРБАН
Много нам недостајеш.
Најлепши део тебе жи-
ви у твојим унукама.
Волимо те.

Твоји најмилији
(1/296401)

Прошло је седам година
од смрти нашег драгог
супруга, оца, деде

ТРАЈАН ЂУЛА

КИРКА
1953–2013.

Твоји најмилији: супру-
га ВИКТОРИЈА, ћерка
АНДРИЈАНА и син АН-
ДРИЈАН са породицама

(2/296654)

ПОМЕН

СУБОТИЋ

МИРКО ДРАГО МАРА
1977–2020. 2002–2020. 2008–2020.

Увек сте у нашим мислима.
Ваши: СЕЈА, СУКИ и МАЈА

(8/296678)

ИВАНКА ТРАЈЧЕ

ЈОВАНОВСКА ЈОВАНОВСКИ
1932–2012. 1927–2019.

Ових дана навршава се осам година откако нас

је напустила мајка и годину дана отац.

Много нам недостајете. Радо вас се сећамо.

Ваша деца: кћи ЗОРИЦА, синови СВЕТОЗАР

и ГЛИГОРИЈЕ са породицама
(12/296683)

IN ME MO RI AM

ЖАНА

АНДРЕЈЕВИЋ
рођ. Киш

1924–2019.

Недостаје твоја љу-

бав и брига.

Волимо те.

Твоја МУЦИКА,

ИЛУШКА, ИВАН,

КРИСТИНА и ЕСТЕР

(29/296702)

СЕЋАЊЕ

ЖУЖАНА

АНДРЕЈЕВИЋ
рођ. Киш

Увек ћемо те волети.

Сестра ИЛОНА

и зет ТИБОР

(30/296702)

МИЉАН ИЛИЋ

Драги наш Миљане, 

пре три године отишао си на пут без повратка,  међу анђеле.

Наша срца памте твој мио глас и лик, чују твој лепи осмех, осећају твоју

доброту и загрљај.
Воле те твоји најмилији

(31/296705)

10. октобра навршава се шест тужних

месеци од смрти нашег сина и брата

ДУШАНА РАШИЋА

Воле те: твоја мајка ЉУБИНКА, отац

САВА, сестра БЕБА, зет БУЗА, МАКИЦА,

СТЕФАН и БАРБАРА

(33/296717)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД

ТУРНИЋ
1993–2020.

Заувек у нашим

срцима.

Твоје ћерке НАДА и

ОЉА са породицама

(32/296716)

7. октобра навршава се шест месеци откако нас

је заувек напустио наш вољени

ЈОВАН СТЕФАНОВИЋ
из Долова

Премало је речи да кажемо колико нам недостаје.

Заувек је у срцима сина СТЕФАНА, супруге

ЗОРАНЕ, сестара СМИЉКЕ и ГОРИЦЕ

и брата БУДЕ са породицама
(34/296718)

СЕЋАЊЕ

САША

СТОЈАНОВИЋ

ШОК
2016–2020.

Недостајеш нам...
Твоје: ДУЊА, НЕВЕНА

и ЈАСМИНА

(39/296730)

У суботу, 10. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни

помен нашем драгом

ДУШАНУ РАШИЋУ ХАНУ
1965–2020.

Премало је речи и превише туге да ти кажемо колико нам недостајеш.

Твоја супруга ДРАГАНА, ћерка ВАЊА, унуке НИКА и ХАНА и зет МАРКО
(65/296807)

IN ME MO RI AM

1. октобра навршила се година од смрти драге

маме и баке

ВЈЕРЕ МИХАИЛОВИЋ

У нашим си мислима и срцима заувек.

Волимо те.

НИНА, АНА, АНТОНИО, ВОЈА и ДУША

(55/р)

Сећање на наше драге

ЂУРИН

СРБИСЛАВ НЕВЕНКА

Поносно вас чувамо од заборава.

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА с породицама

(56/296780)

14. октобра навршава се четрдесет тужних дана

без вољеног сина, брата и ујака

ЗОРАНА ВЕЈИЋА

Помен ће се одржати у 11 сати, на Новом гро-

бљу.

Његови најмилији

(57/296786)

Драги наш

ЦВЕТКО

ЛУКИЋ
14. X 2010 – 14. X 2020.

И после десет година

радо те се сећају и

чувају успомену на

тебе.

Твоји најмилији: 

супруга ЗЛАТА, 

ћерка ДАНИЈЕЛА

и син ПРЕДРАГ

(48/296757)

У суботу, 10. октобра

навршава се пола го-

дине од смрти

МАРИНКЕ

ЂУРИШИЋ

У срцима је чувамо

од заборава.

Њени најмилији
(49/296759)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ГАЈИЋ

БЕБА
1996–2020.

Твоји најмилији

(72/296834)

ДИМЕ

ПРЕМЧЕВСКИ
12. X 2014 – 12. X 2020.

Иза нас је још јeдна

тужна година, једна

велика прa знина, јед-

но дивно сећање на

тебе.

Твој живот траје у на-

ма, нашем болу и ми-

слима.

Твоји најмилији

(59/296789)

ЗОРКА ЖИВАНОВ

ЦЕЦА
Осамнаест година само
у причама.

Сестра ЗОЈА
(6/296674)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Сећање на наше вољене

ОЛГИЦА СТОЈАДИН СУТА

ДИМИТРИЈЕВСКИ СПАСИЋ СПАСИЋ
рођ. Спасић

1963–1990. 1936–1995. 1936–2005.

Живите кроз нас.
Ваши најрођенији

(3/296661)

СЕЋАЊЕ

ВИЦО ГРУБОР
10. X 2003 – 10. X 2020.

С љубављу и поштовањем

увек те се сећају: 

супруга СЕКА, 

син ГОРАН

и ћерка МАРИЈАНА

с породицама
(4/296663)

ТИХОМОР

СТОШИЋ
1934–2018.

Заувек ћемо чувати

успомену на тебе.

Твоји најмилији

(5/296666)

ШОШАЈ

ЏАФЕР РАДМИЛА
Гледате ме са неког лепшег места.

Воли вас ћерка ЗОЈА
(7/296674)

Четрдесетодневни
помен вољеном

ВЕЛИМИРУ

АЛЕКСОВСКОМ
1953–2020.

Супруга СЛАВИЦА, 
син БРАНКО

и ћерка БИЉАНА
са породицама

(9/296679)

Шестомесечни помен
вољеном

НЕБОЈШИ

ПЕШИЋУ
1972–2020.

Недостајеш нам.
Сестра МАЈА

и зет БАНЕ
са породицом

(10/296680)

Шестомесечни помен
вољеном

НЕБОЈШИ

ПЕШИЋУ
1972–2020.

Много нам недостајеш.
Мајка МИЛИЦА, брат

ЗОРАН и сестре
МИРЈАНА и МАЈА

са породицама
(11/296680)

11. октобра даћемо

пола године нашој

ЈЕЛИ

НЕСТОРОВ

Чувају те од забора-

ва: ћерка ЗОРИЦА,

унуци БРАНИСЛАВ и

МИРОСЛАВ, унуке

ВЕСНА и ЈЕЛЕНА и

твој праунук НЕЦА

(13/296685)

20. октобра 2020. дајемо
шестомесечни помен
нашем вољеном

МИРОСЛАВУ

ПОПОВУ
1961–2020.

Супруга БРАНКА

и синови БРАНИСЛАВ и

МИЛОШ са породицом
(15/296688)

Сећање на наше драге

СТОЈАНОВ

БРАНИСЛАВА ДРАГИША
2012–2020. 2013–2020.

(16/296689)
                                             С љубављу и тугом породица

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО

ВЕЉИЋ
13. X 2018 – 13. X 2020.

Твоји: ГОРДАНА, 

САША, ЗОРАН, САЊА,

ЧЕДИЦА, ЕМА, ДУЊА

и АЊА
(27/296695)

Сећање на нашег драгог

СЛАВОЉУБ БОНИН
2005–2020.

Породица
(37/296721)

БОНИН СЛАВОЉУБ

Петнаест дугих година није са нама.

Срце боли и тугује за добрим и вољеним си-

ном.

Твоји родитељи

(36/296721)

14. октобра наврша-

ва се година нашем

ЖИВИ

РАКИЏИЋУ
из Долова

Успомену на тебе чу-

вају твоји најмилији:

син, ћерка и унук са

породицом

(38/296723)

У суботу, 10. октобра, у 11 сати, на гробљу Котеж у Панчеву

даваћемо једногодишњи помен нашем вољеном

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ
1986–2019–2020.

Тешко је живети без тебе и радовати се ономе што живот носи...

Ти си у сваком нашем дану, речима, мислима, сузама...

Тешко је живети са болном истином да смо те заувек изгубили...

Заувек ћеш бити у нашим срцима, нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

(41/296733)

У суботу, 10. октобра даваћемо четрдесет дана откада
није са нама наш драги

ВАСА ГАВРИЛОВ
1947–2020.

Време пролази, туга остаје. 
Заувек у нашим срцима.

Супруга ОЛГИЦА, синови ГОРАН и САША, 
снаја АЛЕКСАНДРА, унуци МИЛИЦА и МИЛОШ, 

брат ПЕТАР и сва родбина и пријатељи
(42/296737)

10. октобра навршавају се четири године откако

није са нама

МИЛАН БУКУР

Никада те нећемо заборавити ни прежалити.

Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: супруга СМИЉА и син ДУШАН

(44/296742)

Наш драги супруг и отац

САВА ИГЊАТОВИЋ
14. X 2018 – 14. X 2020.

Отишао је, у нашим срцима оставио велику пра-

знину и бол. Волимо га и чувамо од заборава.

Супруга РУЖИЦА и ћерка ДАНИЦА

(45/296747)

Петнаест година откада

није са нама наш драги

СЛАВОЉУБ

БОНИН

С поносом га помињемо

и чувамо од заборава.

Породица

КОМЉЕНОВИЋ
(51/296763)

13. октобра, у 11.30, на Старом православ-

ном гробљу, даваћемо четрдесет дана на-

шем драгом

ИЛИЈА КАЛЕНДЕРАЦ

Хвала ти што си био део наших живота.

Велика је част била имати те за доброг су-

пруга и племенитог тату.

Волимо те заувек.

Твоја супруга СТАНИЈА и ћерка ЉИЉАНА

(63/296804)

Навршава се пола го-

дине откако нас је на-

пустила наша тетка

МАРИЈА

ДИВИЋ

МИЦА

Помен ћемо давати

10. октобра 2020, у 11

сати, на Православ-

ном гробљу у Панче-

ву.

Најмилији

(70/296820)
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Кон стан тин Ко ста Ор лов (68)
по зна то је пан че вач ко ли це,
пре све га за љу бље ни ци ма у јед -
ну од нај кре а тив ни јих ми са о -
них ига ра на све ту. Овај ша -
хов ски ФИ ДЕ мај стор зна лач -
ки по ме ра фи гу ре на 64 по ља
још од сво је тре ће го ди не(!), а
у ни ски од би сер них ре зул та та
има чак и је дан ре ми с та да -
шњим свет ским шам пи о ном.

Он не са мо да је од ли чан
играч већ је и је дан од нај до -
след ни јих по све ће ни ка ка да је
реч о про па ги ра њу ове древ не
игре, па је, по ред оста лог, и ве -
ли ким де лом за хва љу ју ћи Кости -
ном огром ном ен ту зи ја зму књи -
га о сто го ди на ша ха у Пан че ву
не дав но угле да ла све тлост дана.

А ка да је реч о ње го вом ро -
до сло ву, та при ча го то во да се
гра ни чи с бај ком. И то ру ском,
бу ду ћи да ву че по ре кло од двор -
ја на из вре ме на ца ре ви не, а
мно ги ње го ви пре ци би ли су
ви со ки ге не ра ли у вој сци нај -
ве ће зе мље све та.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Као де те ру ских
еми гра на та ро ђе ни сте у Ва -
ље ву и убр зо сте се прeселили
у Пан че во. Ка ко је до шло до
то га?

КО СТА ОР ЛОВ: Отац је као
елек тро ин же њер у то по сле рат -
но до ба био оба ве зан да слу -
жбу је по уну тра шњо сти, па сам
се игром та квих окол но сти 1952.
го ди не ро дио у Ва ље ву, а не ду -
го за тим и мој брат Па вле, ко -
јег не мо гу да одва јам од се бе,
на ро чи то ка да је реч о ша хов -
ској ка ри је ри. Убр зо је у Пан -
че ву отво ре на елек тро тех нич -
ка шко ла, јед на од пр вих та -
квих у Ју го сла ви ји, у ко ју је
отац био по зван да пре да је, па
смо од 1954. го ди не ста нов ни -
ци овог гра да. Од ра ста ли смо у
Ули ци Све то за ра Ми ле ти ћа, у
згра ди пр ве пан че вач ке по ште,
на углу са Ули цом Бран ка Ра -
ди че ви ћа. Би ло је то још увек
ве о ма си ро ма шно вре ме, па смо
ду го ишли бо си „на ћо шак” по
во ду или до Та ми ша по кал др -
ми, на ко јој смо чак игра ли и
фуд бал, а од то га и да нас имам
ожиљ ке по та ба ни ма. Но, и упр -
кос скром ним ма те ри јал ним
мо гућ но сти ма, мо рам при зна -
ти да смо срећ но жи ве ли.

l Ка ко је из гле да ло од ра ста -
ти у ве ли кој и ви ше на ци о нал -
ној по ро ди ци?

– Ре ци мо, мај ка Па у ли на,
ро дом из Ба је, по ти ца ла је из
срп ско-ма ђар ског бра ка, а има -
ла је три си на, ме ђу ко ји ма је
нај по зна ти ји Дра гу тин Ил кић
Бир та, пе сник ко ји је не дав но
до био и ули цу у Пан че ву, ка да
је у Вр шцу упо зна ла оца. Он
је, дру ге стра не, са ше сна ест
го ди на еми гри рао на ове про -
сто ре 1920. го ди не, на кон сло -
ма цар ске Ру си је, а ње го вој мај -
ци, као удо ви ци, ни је би ло ни -
ма ло ла ко с два си на у стра ној
зе мљи. Ипак, отац Ни ко лај нас
је увек др жао на дис тан ци од
тих до га ђа ја ка ко би нас са чу -
вао од зле кр ви, а о то ме шта је
прет хо ди ло на шем од ла ску из
Ру си је го во рио је евен ту ал но
кад би смо пи та ли за не ки на -
кит или дру ги пред мет, с об зи -
ром на то да смо се, као де ца,
игра ли де ди ним ор де њем и раз -
ба ци ва ли га по пе ску.

l О про шло сти сво јих пре -
да ка по че ли сте да са зна је те
тек од осам де се тих го ди на про -
шлог ве ка. Шта им се за пра во
до га ђа ло у по стој би ни?

–  Све је по че ло ка да је су -
гра ђан ка Не си ба Па ли брк, која

је об ја ви ла две књи ге о „бе -
лим” Ру си ма, на Кри му сре ла
не ког на шег пре зи ме ња ка, ко -
ји се, та ко ђе, ба вио ге не а ло ги -
јом, што јој је омо гу ћи ло да
сту пи у кон такт с не ким на -
шим да љим ро ђа ци ма у Мо -
скви. Та ко је до шла у по сед
мно гих ре ле вант них до ку ме -
на та, пре све га о мом де ди и
пра де ди, ко ји су са хра ње ни у
Санкт Пе тер бур гу. У том гра ду
сам ка сни је на шао и пар це лу
на ко јој им се на ла зе ко сти,
као и ули цу ода кле су те 1920.
го ди не оти шли на брод и кре -
ну ли у гол го ту. Ка ко је де да
Па вел по ги нуо 1915. го ди не у
ра ту, мај ка је на пут кре ну ла
са се стром, уда том за по зна тог

ге не ра ла Ро ста ко ва, ко ји је во -
дио крим ски кор пус и бо рио
се с „цр ве ни ма” до по след њег
да на. Та ко су они пре ко Со лу -
на сти гли у Ниш. Отац и стриц
Кон стан тин су се ипак бр зо
адап ти ра ли и с ве ли ким успе -
хом за вр ши ли бе о град ске фа -
кул те те, а ин те ре сант но је да
је ма те ма тич ки смер прак тич -
но био за ви сан од ру ског ка -
дра. Ипак, увек је би ло при -
смо тра, би ло пре, би ло по сле
Дру гог свет ског ра та, па се та -
ко отац ума ло ни је при ја вио у
РОВС, ор га ни за ци ју ко ја је за -
го ва ра ла бор бу про тив ко му -
ни ста и по вра так у Ру си ју, да
га у то ме пред са мим вра ти ма
тог са ве за „бе лих” Ру са ни је од -
го во рио не по зна ти чо век. С дру -
ге стра не, на ша ко му ни стич ка
власт ни је му, ре ци мо, до зво -
ли ла да оде у Гви не ју, ода кле
му је сти гао по зив за по сао.
Звог све га то га он је по ку шао
са мо у би ство, али је мај ка сти -
гла на вре ме...

l За вр ши ли сте Елек тро тех -
нич ку шко лу, а ка ко је по том
те кла ва ша по слов на ка ри је ра?

– За раз ли ку од бра та, ни -
сам оти шао на сту ди је, али сам,
бар ми слим, по стао до бар тех -
ни чар, као уо ста лом и ве ћи на
мо јих школ ских дру га ра, што
је до каз о ква ли те ту та да шњег
школ ства. Ка сни је сам за вр -
шио и пе ти сте пен сме ра ау то -
ма ти чар у про це сној ин ду стри -
ји, да бих се по сле вој ске мал -
те не ау то мат ски за по слио у
„Ста кла ри”. На кон два де сет пет
го ди на, за хва љу ју ћи до брим
пре по ру ка ма, пре ба цио сам се
у ЈКП „Во до вод”, где сам та ко -
ђе ма хом ра дио на елек тро мо -
тор ном по го ну. Увек сам се ба -
вио стру јом – од енер ге ти ке,
пре ко тра фо ста ни ца, до но вих
со фи сти ци ра них си сте ма, а

мислим да бих и са да, као пен -
зи о нер, мо гао с тим да се ухва -
тим уко штац.

l Ка да сте по чи ња ли ша -
хов ску ка ри је ру, у Пан че ву је,
као и дру где, шах био ве о ма
по пу ла ран...

– Отац је во лео шах и ус пео
је да нам уса ди љу бав пре ма
ње му. По чео сам да га играм
са све га не ко ли ко го ди на. При -
ча је да смо, ле ту ју ћи на Ја дра -
ну, јед ном при ли ком пу то ва ли
бро дом, ка да су се љу ди оку пи -
ли око јед не сце не – де те од
че ти ри го ди не, то јест ја, игра -
ло је из јед на че ну пар ти ју ша ха
са од ра слим чо ве ком. Ина че, у
гра ду су по сто ја ла два до бро
ор га ни зо ва на клу ба: „Рад нич ки”,

за ко ји сам за и грао са сво јих
12 го ди на, и „Кур јач ки”, у ко -
јем био мој та лен то ва ни ји брат.
И већ 1969. го ди не био сам
омла дин ски пр вак Вој во ди не,
док је Па вле по бе ђи вао у се зо -
на ма пре и по сле то га. Убр зо
сам до био по зив на ве ли ки тур -
нир у Ам стер да му, на ко ји сам
оти шао за хва љу ју ћи „Ста кла -
ри”, у ко јој сам ка сни је и био
за по слен. Играо сам у тре ћој
ре зер вној гру пи и чак био пр -
ви, ка да сам већ ста јао бли зу
пра вих свет ских ша хов ских гро -
ма да: Пе тро сја на, Та ља, Нај -
дор фа, Ан дер се на... Усле ди ли
су и омла дин ски шам пи о на ти
Ју го сла ви је, а на јед ном сам

осво јио ше сто ме сто и чак ту -
као дво ји цу нај бо ље пла си ра -
них. Играо сам ка сни је и не ке
ве ли ке тур ни ре и се ни ор ска пр -
вен ства Вој во ди не, а ре ци мо по
два пут сам био пр вак ју жног
Ба на та и на шег гра да. Што се
мог сти ла ти че, ва жна ми је
ини ци ја ти ва, па сам увек играо
офан зив ни је, по пут јед ног од
мо јих узо ра Ти гра на Пе тро сја -
на, што је ре ликт не ког про -
шлог вре ме на. Ипак, у тој игри
нај ва жни је је би ти су здр жљив,
а ја сам уз то увек био и те мељ -
но ана ли ти чан.

l У ме ђу вре ме ну сте пре шли
у „Кур јач ки” и, по ред оста лог,
са успе хом игра ли и пр ву таблу...

– Би ли смо и стан дард ни
дру го ли га ши у ве ли кој Ју го -
сла ви ји, а уз Па ју и ме не, око -
сни цу су чи ни ла и бра ћа Ан -
дри је вић и Ко стић. Пред во дио
нас је по кој ни Ду шан Ив ко вић,
ле ген да пан че вач ког ша ха, ко -
ји је че сто го во рио ка ко ће да
са ста ви еки пу „од три па ра

браће”. Би ли смо и пр ва ци Вој -
во ди не и игра ли фи на ла у Пор -
то ро жу и Пу ли ви ше пу та, где
смо је дан пут за у зе ли ше сто ме -
сто од ше сна ест еки па. На кон
то га из ве сно вре ме про вео сам
у клу бу ПАШК. Играо сам и у
ра зним дру гим ме сти ма и зе -
мља ма, пре све га оним чи јих
сам фе де ра ци ја био члан, по -
пут Аме ри ке, Фран цу ске, Ру -
си је, па чак и у Санкт Пе тер -
бур гу. Јед на од леп ших го ди на
би ла ми је 1979, ка да сам се и
оже нио и до био си на, а по стао
сам и ју го сло вен ски мај стор.
Сле де ће го ди не сам имао до -
бар реј тинг и од ре ђе ни фонд,
па ми је при па ло зва ње ФИ ДЕ
мај сто ра, чи ме сам удво стру -

чио ти ту лу, што је са да рет -
кост. Брат Па ја је опет био бо -
љи као ин тер мај стор, а то зва -
ње је 1992. го ди не осво јио у
ру ском ле то ва ли шту Со чи. Ко -
ли ко је ње гов жи вот био ве зан
за шах, го во ри и по да так да је
умро баш са 64 го ди не.

l По след њих го ди на ви ше се
ба ви те пе да го шким ра дом и
ор га ни за ци јом клу ба, чи је сте
име про ме ни ли пре је да на ест
го ди на.

– То је сте би ло ма ло бол но
за мно ге на ше чла но ве, јер је
Иван Кур јач ки по ги нуо као на -
род ни хе рој, а био је и до бар
ша хи ста. Мо жда сам баш и ја
пре ло мио де ба ту, ре кав ши: да

је ко јим слу ча јем Кур јач ки жив,
ве ро ват но би и он обе руч ке при -
стао да про ме ни мо име у Све -
то зар Гли го рић, ко ји је баш на -
ма оста вио не ве ро ват но ве ли -
ку за о став шти ну. И ево, са да
сам у том клу бу пот пред сед -
ник, што је ви ше му ка не го при -
ви ле ги ја, јер смо до шли до тле
да стре пи мо да ли ће мо ићи на
пред сто је ће так ми че ње Дру ге
ли ге у Бач кој Па лан ци, бу ду ћи
да у ка си не ма мо ни ди на ра.
Али то ни је пр ви пут јер, пи -
шу ћи књи гу о сто го ди на ша ха
у Пан че ву, ви део сам да је слич -
но би ло кроз све то вре ме. Ина -
че, у тај про је кат сам прак тич -
но уву чен ка да ме је по звао
Вла да Три ву нац, ко ји је то ини -
ци рао пре шест го ди не. Био сам
„спољ ни мо мак”, ко ји је тр чао
око ло и са ку пљао по дат ке. На -
жа лост, он је пре ми нуо пре две
и по го ди не, па сам био при ну -
ђен да, уз по моћ Вла ди не же -
не, до вр шим то де ло.

Ј. Фи ли по вић

Ули ца Иве Ло ле Ри ба ра по -
сто ји у Ба нат ском Бре стов цу,
Ба нат ском Но вом Се лу, Ива -
но ву и Стар че ву, а у Ја бу ци и
До ло ву она се зо ву кра ће, са -
мо Ло ле Ри ба ра.

Ве ли ка љу бав Ло ле Ри ба -
ра – Сло бо да Трај ко вић – ро -
ђе на је 1918. го ди не у по ро -
ди ци углед ног бе о град ског
апо те ка ра Све то ли ка Трај ко -
ви ћа. Пред Дру ги свет ски рат
упи са ла се на сту ди је хе ми -
је, а кад је Ју го сла ви ја оку -
пи ра на, за јед но с це лом сво -
јом по ро ди цом, ак тив но се
укљу чи ла у по крет от по ра ко -
ји су во ди ли пар ти за ни. Њен
отац је да вао ве ли ке ко ли -
чи не ле ко ва и са ни тет ског
ма те ри ја ла за бор це, а брат
Ми ро слав је слу жио као ве за
у Бе о гра ду.

Иво Ло ла Ри бар био је две
го ди не ста ри ји од ње. Ње гов
отац Иван, пред рат ни по ли -
ти чар, не ко вре ме је пред се -
да вао На род ној скуп шти ни,
а као адво кат бра нио је ко -
му ни сте. Ло ла је сту ди рао
пра во, пр во у Па ри зу, за тим
у Же не ви, а на по слет ку у Бе -
о гра ду. С на вр ше ном два де -
сет јед ном го ди ном, Иво Ло -
ла Ри бар по ста је се кре тар
Цен трал ног ко ми те та Са ве -
за ко му ни стич ке омла ди не
Ју го сла ви је и је дан од нај -
бли жих Ти то вих са рад ни ка.
Ло лин мла ђи брат Ју ри ца био
је сли кар.

Сло бо да је би ла Ло ли на ве -
ре ни ца. За 6. април 1941. био
је за ка зан ру чак на ко јем ће
се ута на чи ти де та љи њи хо ве
свад бе не це ре мо ни је. Али по -
чео је рат. Оба си на и ста ри
Ри бар од ла зе у пар ти за не.

У ја ну а ру 1942. го ди не Спе -
ци јал на по ли ци ја у Бе о гра ду
за пле ни ла је пи смо ко је је
Ло ла са сло бод не те ри то ри је
по слао Сло бо ди. „У мом жи -
во ту по сто је са мо дви је ства -
ри: мо ја слу жба на шем све -
том ци љу и мо ја љу бав пре ма
те би, нај ми ли ја мо ја. На шу
сре ћу и жи вот ко ји смо хтје -
ли ни смо, као ни ми ли о ни
дру гих, мо гли оства ри ти изо -
ло ва но, већ само пре ко на ше
бор бе и на ше по бје де. И за то
су те дви је ствари, у су шти -
ни, у ме ни са мом, јед но”, пи -
сао је из ме ђу оста лог.

По ли ци ја хап си све
Трајкови ће: оца Све то ли ка,

мај ку Ми ле ну, си на Ми ро -
сла ва и ћер ке Ве ру и Сло бо -
ду, и од Сло бо де тра же да
Ло ли Ри ба ру од го во ри и за -
ка же му са ста нак не где где
мо гу да га за ро бе. Она од би -
ја, иа ко је под врг ну та звер -
ском му че њу, и све сна це не
ко ју ће ње на по ро ди ца мо -
ра ти да пла ти. Де ве тог ма ја
1942. сви су по гу бље ни на
Ба њи ци.

Ло ла Ри бар је по ги нуо на
Гла моч ком по љу 27. но вем -
бра 1943. го ди не, не по сред -
но пред по ле та ње пар ти зан -
ске ми си је на пре го во ре са
са ве зни ци ма. Ме сец да на ра -
ни је у су ко бу са чет ни ци ма у
Ко ла ши ну ги не и Ју ри ца. Иван
Ри бар је у но вем бру 1943. у
Јај цу, спре ма се да пред се да -
ва Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а,
на ко јем ће би ти ство ре на но -
ва Ју го сла ви ја.

О Ло ли ној по ги би ји из ве -
шта ва га Ти то. Он тра жи да
ја ве Ју ри ци. Ти то му он да
ка же да је по ги нуо и Ју ри ца,
и пре да је пи смо на ђе но код
Ло ле, ко је је на ме ра вао да
по ша ље оцу: „Дра ги мој та -
та! Иа ко се још – ка жу – не
зна си гур но, ја знам и осје -
ћам у тре нут ку ка да ти ово
пи шем, да на шег дра гог, до -
брог Ју ри це ви ше не ма... Ри -
је чи су су ви шне, дра ги мој
та та, ри је чи не мо гу из ра зи -
ти сву те жи ну удар ца ко ји
нас је за де сио. Во лио бих
сто ти ну пу та и ра ди ње га ко -
ји је био бо љи од ме не, и ра -
ди свих нас, да сам ја пао на
ње го ву мје сту. Али, ето, до -
го ди ло се дру га чи је. Ни ка да
ова ра на не ће за ци је ли ти. Ја
сам са мо го ди ну да на по сли -
је мо је Сло бо де из гу био бра -
та – два би ћа ко ја сам то ли -
ко во лио, а ко ја су тек би ла
на пра гу жи во та. Али знам
ка ко је тек те би, дра ги та та,
ко ји си из гу био си на, на шег
ме зим ца. Не мој пла ка ти, не
дај се та та!”

У ју лу 1944. Нем ци су у
срем ском се лу Ку пи но ву стре -
ља ли Ло ли ну и Ју ри чи ну мај -
ку Ан то ни ју. Иван Ри бар је
умро 1968. го ди не.

Сло бо да Трај ко вић има ули -
цу у Бе о гра ду.

У Панчеву се Улица др Жар -
ка Фогараша раније звала
Ули ца Иве Ло ле Ри ба ра.

Улица Иве Лоле Рибара у Старчеву

НАШ ГОСТ: КОН СТАН ТИН ОР ЛОВ, ША ХИ СТА

ЖИ ВОТ НА 64 ПО ЉА
УЛИ ЦА КО ЈЕ НЕ МА У ПАН ЧЕ ВУ: ЛО ЛЕ РИ БА РА

Љу бав и смрт у ра ту

Коста Орлов с бројним шаховским пехарима,
медаљама, као и документима о својим прецима

РЕ МИ СА СПА СКИМ, ШАМ ПИ О НОМ СВЕ ТА

У вре ме ка да је 1970. го ди -

не у Бе о гра ду игран меч

СССР – „Оста так све та”, ску -

пи ла се свет ска ша хов ска

ели та, па је „Ста кла ра” од -

лу чи ла да у но во са гра ђеној

ха ли че ти ри вр хун ска ве ле -

мај сто ра игра ју си мултан ке

на по два де сет та бли.

– Би ли су ту Пе тро сјан,

Тај ма нов, Хорт и Пор тиш,

али нај по зна ти је име сва ка -

ко је био Бо рис Спа ски, та -

да шњи ак ту ел ни свет ски

шам пи он. Имао сам за до -

вољ ство да играм с њим и,

ка да сам му у јед ном мо мен -

ту по ну дио ре ми, он га је,

као зе мљак, при хва тио уз

осмех – при се ћа се Ор лов.

ОР ЛО ВИ БИ ЛИ БЛИ СКИ ЦА РУ

Пре ци Кон стан ти на Ор ло ва

жи ве ли су у око ли ни Мо -

скве, а мно ги од њих су би -

ли ви со ки офи ци ри из ре да

двор ја на.

– Је дан од де да, Ни ко лај,

био је ми ни стар ва зду хо -

плов ства, а то ли ко је био

бли зак ца ру име ња ку Ни ко -

ла ју Ро ма но ву да му је овај,

при ча се, дао са ла та ру због

број них за слу га. Он је прет -

ход но и у Фран цу ској до био

Ле ги ју ча сти – на во ди Ко ста.
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Зна се да су љу ди на овим про -
сто ри ма жи ве ли од пам ти ве -
ка, а ота да па до да нас из ре ђа -
ло се не бро је но до га ђа ја, али
је од све га то га ма ло оста ло
као опи пљив за пис о вре ме ни -
ма дав но про ху ја лим.

Ако и је сте, он да је то скри -
ве но не где у зе мљи, па људ ска,
и то ис тра жи вач ка ру ка мо ра
до бро да се по му чи ка ко би
сти гла до тих дра го це но сти.

Упра во то струч ња ци из пан -
че вач ког На род ног му зе ја ових
да на ра де на до мак До ло ва, где
у не ка да шњој ци гла ни ис ко па -
ва ју остат ке из две на се о би не –
из ан тич ког до ба и сред њег века.

Ка да се про ђе кроз цен тар До -
ло ва и на ста ви уским ули ца ма
та мо шњег де ла на се ља, зна ног
као ру мун ски крај, док се с јед -
ног од уз ви ше ња, по ко ји ма је
се ло по зна то, из ви ја ру мун ска
пра во слав на цр ква (тре нут но у
ре кон струк ци ји), по из ла ску из
се ла ука ка за ће се ва ло ви ти те -
рен об ра стао у степ ску тра ву.

На ме сту где је до пре два де -
се так го ди на ра ди ла ци гла на,
ко ја је сва ко днев но оп скр бљи -
ва ла ме шта не опе ком, са да се
мо гу ви де ти си ме трич но ис ко -
па ни де та љи, а ако је до вољ но
леп дан, и еки па од сед мо ро-
осмо ро чла но ва ко ји фо ку си -
ра но, а ни је пре те ра но ре ћи –
и гро зни ча во, у тој сме ђој зе -
мљи тра га ју за не чим очи глед -
но ве о ма ва жним; не чим што
би мо гло да по ну ди од го во ре
на то ко је и ка ко та мо жи вео
пре се дам, осам или чак осам -
на ест ве ко ва, док се у по за ди -
ни, под уда ри ма ве тра, рит мич -
но окре ћу мо дер не ве тре ња че
ка ко би про из ве ле пре ко по -
треб ну елек трич ну енер ги ју, за -
јед но чи не ћи пи то реск ну слику
кон тра ста про ла зно сти вре мена.

Осам го ди на ис ко па ва ња

По ме ну ту ар хе о ло шку еки пу
пред во де струч ња ци из На род -
ног му зе ја Пан че ва и у по ме -
ну тој ци гла ни стр пљи во и сту -
ди о зно по мо ћу ашо ва, мо ти ка
и шпа хтли па жљи во ва де пе -
даљ по пе даљ зе мље не би ли
на и шли на ре лик те не ких дав -
но ми ну лих вре ме на. Те не по -
бит не до ка зе да се ов де жи ве -
ло ин тен зив но ис ко па ва ју већ
осам го ди на, а пре ма ре чи ма
Во ји сла ва Ђор ђе ви ћа, ви шег
ку сто са На род ног му зе ја Пан -
че ва, у пи та њу је ви ше на се о -
би на основ не по де ле на ан тич -
ко до ба и сред њи век.

– Ло ка ли тет је от кри вен још
ше зде се тих го ди на про шлог ве -
ка, де сет го ди на на кон отва ра -
ња ци гла не, што је, с јед не стра -
не, пот по мо гло от кри ћа оста -
та ка на се о би на, али је у ме ђу -
вре ме ну и ду го на кон то га на -
ла зи ште ујед но и бол но уни -
шта ва но. И та ко све до по чет ка

21. ве ка, ка да је ци гла на пре -
ста ла да функ ци о ни ше, а ми
смо по чев од 2013. го ди не стар -
то ва ли са сон да жним ис ко па -
ва њи ма и до шли до са зна ња да
је ту би ло не ко ли ко на се ља из
ан тич ког пе ри о да и још два из
сред њег ве ка. Ка ко је Ми ни -
стар ство кул ту ре при хва ти ло
наш про је кат, већ сле де ће го -
ди не кре ну ли смо си сте мат ски
да ра ди мо, а до са да шњи ре зул -
тат је пре ко две ста ис тра же -
них це ли на ра зних на ме на, по -
пут та да шњих ку ћа, пе ћи, тра -
по ва... У пре во ду, за тих осам
го ди на ис тра жи ли смо ви ше од
две хи ља де ква драт них ме та ра
на ла зи шта, што је тек де лић,
јер се оно про сти ре на не ко ли -
ко де се ти на хек та ра – ис ти че
Во ји слав.

Као што је ре че но, на ло ка -
ли те ту „До ло во – Ци гла на” от -
кри ве на су три ан тич ка на се -
ља, по чев од оног ко је по сто ји
од дру ге по ло ви не дру гог ве ка,
и у ње му су ма хом жи ве ла вар -
вар ска, то јест дач ка пле ме на.

– У пи та њу је област ко ја ни -
је пот па ла под упра ву Ри ма,
али је с њим одр жа ва ла из у -
зет но бо га те тр го вин ске ве зе,
че му у при лог го во ри си ја сет

пред ме та по ре клом из те
импери је. Но ва кул ту ра по ја -
вљу је се по чет ком че твр тог ве -
ка, а на ла зи ште је уо кви ре но

некадашњим во де ним то ком.
На ње го вом ју жном де лу пре
три го ди не на шли смо те ме ље

од на бо ја ко ји мо гу да ука зу ју
на по сто ја ње бе де ма, што се
мо же по ве за ти с ра то ви ма про -
тив Ри ма ко је је во дио на род
Сар ма та Ли ми га на та, та да на -
се љен на овим про сто ри ма. По -
след ње ан тич ко на се ље на ста -
ло је око пе тог ве ка и из тог
вре ме на има мо нај ви ше ар те -
фа ка та – на во ди овај ар хе о лог.

Про на ђе на и ку ћа на ку ћи

Еки па тре нут но бро ји три струч -
на ли ца, а по ред Во ји сла ва, јед -
на од њих је и Је ле на Ђор ђе -
вић, ви ши ку стос, спе ци ја ли -
зо ва на за пе ри од сред њег ве ка.

– Има мо два хо ри зон та сред -
њо ве ков них на се ља. Пр ви би
мо гао да се да ту је за крај осмог
и цео де ве ти век, а из тог вре -
ме на нај ек склу зив ни ји на лаз
је ку ћа, от кри ве на 2015. го ди -
не, ко ја је у јед ном од угло ва
има ла го то во пот пу но очу ва ну
пећ од ка ме на. При бли жно је
ква драт ног об ли ка, уко па на на
око ме тар од по вр ши не. На тај
обје кат ка сни је је ле гла још
јед на ку ћа, чи ји су ста нов ни ци
ис ко ри сти ли гор ње де ло ве по -
ме ну те пе ћи за сво је по тре бе.
Ту су на ђе не и раз ли чи те вр сте
по су да, по пут не ких го то во
неко ри шће них ати пич них

лона ца, јер је ку ћа ве ро ват но
крат ко тра ја ла. Ка сни је, у 12.
и 13. ве ку, до ла зи до но ве ма -
те ри јал не кул ту ре, па су у том
ан сам блу по су да ка рак те ри -
стич ни лон ци, зде ле, кр ча зи,
ма хом ло кал не про из вод ње...
Про на ђе на је још јед на ку ћа,
та ко ђе ква драт ног об ли ка, ко -
ја је има ла сту бо ве на на спрам -
ним иви ца ма, као и скром ни је
ог њи ште, у ко је су ста вља ни
ко ма ди ка ме на или грн ча ри је
ка ко би чу ва ли то пло ту, што
не ма то ли ку енер гет ску сна гу
као оне ка ме не пе ћи. Ста ри ји
хо ри зонт се ве зу је за дру ги Авар -
ски ка га нат, а у на се о би ни је
жи вео сло вен ски жи ваљ, док је
мла ђи хо ри зонт из пе ри о да
угар ске вла да ви не – ка же за -
по сле на у На род ном му зе ју.

У по ме ну том ти му ар хе о ло -
га је и Мир ја на Ча вић, ко ја је
као хо но ра рац укљу че на у ис -
тра жи ва ња на ло ка ли те ту.

– Ра ди мо по мре жном си сте -
му, ква драт по ква драт, и ка да
ло ци ра мо обје кат, ски да мо сло -
је ве ду би не јед ног ашо ва – пр -
ви је ху му сни, а сва ки сле де ћи
од ре ђе ни от коп ни, а ре ци мо на
тре ћем се по ја вљу ју објек ти. На -
кон то га се мо ти ка ма или ло -
па та ма, ка ко ми ка же мо, за гла -
ча по вр ши на ка ко би смо их лак -
ше уо чи ли. По ме ни, нај им по -
зант ни ја от кри ћа на ла зе се у
сек то ру 1 на не кро по ли. И ка да
смо за гла ча ли по вр ши ну, прет -
по ста ви ли смо да се гро бо ви
ши ре по од ре ђе ном ре ду. У су -
шти ни, ов де се, где год да се за -
ко па, на и ла зи на не ки обје кат –
на во ди Мир ја на.

Не кро по ла нај ва жни је
откри ће

Као што је ре че но, ис ко па ва ња
се ра де по си сте му ква дра та
ди мен зи ја пет пу та пет ме та -
ра. Во ји слав ка же да ка да се,
на кон  обе ле жа ва ња, за поч не
ко па ње, нај бли же по вр ши ни је
сред њо ве ков ни слој, док се не -
што ду бље, на око ме тар, по ја -
вљу је и ан тич ки слој.

– Ка да је реч о сар мат ској
не кро по ли, ко ја се на ла зи ла на
се вер ном де лу ло ка ли те та, по -
зи ци ју смо са зна ли на кон еро -
зи је про фи ла ци гла не. Про шле
го ди не смо за по че ли си сте мат -
ско ис ко па ва ње гро бо ва – укуп -
но их је че ти ри и спе ци фич ни
су по то ме што су ме ђу соб но
уда ље ни и при том су ве ро ват -
но има ли и над зем ну кон струк -
ци ју. Је дан је од лич но очу ван,
а у ње му је на ђен жен ски  ске -
лет ду жи не око ме тар и се дам -
де сет, од ло ба ње до сто па ла. У

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
    Но ви вла сни ци су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Ма це с но ве Ми се
Ове две ле по ти це ро ђе не
су пре око пет ме се ци, а
све вре ме их је чу ва ла и
хра ни ла њи хо ва бри жна
мај ка, ко ја је на жа лост
не дав но уги ну ла, па су
ма це оста ле са ме на овом
су ро вом све ту...

Шарена је девојчица и веома је дружељубива и радознала,
а обожава да се мази и тада преде као тракторче. И црна је
женског пола, али је много плашљивија.

Уко ли ко не ко же ли ве чи ти из вор за ба ве и сме ха, ко ји се
сам ку па и чи сти за со бом, а за уз врат тра жи са мо хра ну и
удоб ност – мач ка је пра ви из бор.

Све дру го се мо же са зна ти на те ле фон 062/187-12-17.

Се стри це
Ма ле не ле по ти це, ко је ста ју у ша ку јед не
ру ке, не дав но су по че ле са ме да је ду.

На жа лост, ве о ма су ту жне за то што се
на ла зе у дво ри шту јед не ви кен ди це, иа ко
би тре ба ло да бу ду на не ком си гур ни јем
ме сту, јер су бли зу про мет ног пу та и мо -
гу да на стра да ју сва ког ча са.

Уско ро ће би ти очи шће не од па ра зи та,
а по тен ци јал ни удо ми те љи мо гу да се ја -
ве на те ле фон 064/000-96-29.

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

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

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

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

за цео жи вот!

гро бу се на ла зио и ком пле тан
гроб ни ин вен тар: две на у шни -
це, тор квес или ме тал на огр -
ли ца, две фи бу ле – коп че за
огр тач, на ру кви це и број не ра -
зно бој не пер ле, де ло ви огр лица,

оде ће и обу ће. То је пра ва рет -
кост јер су гро бо ви у та вре ме -
на че сто пљач ка ни. Уоп ште, на
ло ка ли те ту је от кри ве но ви ше
де се ти на хи ља да пред ме та, пр -
вен стве но ра зног по су ђа – од

руч но ра ђе ног до за нат ског,
рим ског. Све то ве о ма је вред -
но, пре све га у на уч ном смислу.
У то ку је об ра да тог ма те ри ја -
ла, па скла па ње, по ве зи ва ње и
све дру го што је нео п ходно и

на да мо се да ће мо ма кар на
де се то го ди шњи цу по чет ка овог
ис тра жи ва ња све то мо ћи да
пред ста ви мо на при год ној
изложби – на ја вљу је ви ши
кустос На род ног му зе ја.

АР ХЕ О ЛО ШКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА НА ЛО КА ЛИ ТЕ ТУ ЦИ ГЛА НА НА ДО МАК ДО ЛО ВА

ПИ ТО РЕСК НО МЕ СТО СА АН ТИЧ КИМ ОРЕ О ЛОМ

СА РАД ЊА С ВИМИНAЦИЈУМОМ

Чу ве ни Ви ми на ци јум је био
пре сто ни ца рим ске про вин -
ци је Гор ње Ме зи је, а пре ма
ре чи ма Во ји сла ва Ђор ђе ви -
ћа, у исто вре ме ег зи сти ра -
ло је и на се ље от кри ве но на
до ло вач кој Ци гла ни.

– С том раз ли ком што је
би ло с ове стра не Ду на ва 
и при па да ло та ко зва ном
Барба ри ку му. И док су у

Вимина ци ју му, као у пра -
вом гра ду, по сто ја ле гра ђе -
ви не од опе ке и чвр стог ма -
те ри ја ла, ов де су љу ди жи -
ве ли у зе му ни ца ма. Та ме -
ста су углав ном тр го ва ла,
одав де се на ба вља ла хра на,
жи та ри це пре све га, а у по -
је ди ним пе ри о ди ма би ло је
и ме ђу соб них су ко ба – ка же
Ђор ђе вић.

ПО ДР ШКА МИ НИ СТА Р СТВА КУЛ ТУ РЕ

Цео про је кат ис тра жи ва ња

на ло ка ли те ту „До ло во –

Ци гла на” од 2013. го ди не

фи нан си ра Ми ни ста р ство

кул ту ре, и то пре ко го ди -

шњих кон кур са за за шти ту

по крет ног и не по крет ног

ар хе о ло шких на сле ђа. Оче -

ки ва ња су да ће то би ти на -

ста вље но бу ду ћи да по сто ји

стра те шки зна чај, као и ин -

те ре со ва ње ино стра них ко -

ле га, пре све га из Ма ђар -

ске и Ру му ни је.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

„Долово – Циглана”: пребогата налазишта из античког доба и средњег века

Скелет женске особе из четвртог века

Виши кустос Војислав Ђорђевић – вођа
екипе археолога из Народног музеја Панчево



„Жу то-цр ни” си гур ни
на ста р ту пр вен ства

Сле ди дер би 
с Вој во ди ном

Стар то ва ла је још јед на се зо на
у ру ко мет ној ели ти на ше зе -
мље. По мно го че му дру га чи ја,
јер се због епи де ми о ло шке си -
ту а ци је утак ми це игра ју пред
пра зним три би на ма, но ва тр ка
за бо до ве иден тич на је по једном
– пан че вач ки Ди на мо побе ђује!

По пу лар ни „жу то-цр ни” у пр -
вом ко лу Ар кус ли ге на свом
те ре ну су од ме ри ли сна ге с Про -
ле те ром из Зре ња ни на, ко ји с
клу пе пред во ди ле ген дар ни Мо -
мир Рнић. Још јед ном се об и -
сти ни ло да је сва ки по че так те -
жак, што се по себ но ви де ло у
пр вом по лу вре ме ну, али на кра -
ју је тре нер Аким Ком не нић
над му дрио свог ис ку сни јег ко -
ле гу с клу пе го сти ју: Ди на мо –
Про ле тер 32:26 (14:13).

Иван Дис тол и ње го ви са и -
гра чи од лич но су за по че ли меч.
На кри ли ма сјај ног кри ла Мла -
де на Шо ти ћа, Ди на мо је у сед -
мом ми ну ту во дио са 4:1, али
се Зре ња нин ци ни су пре да ва -
ли. Млад и ве о ма до бар са став
Про ле те ра ко ри стио је сва ку
при ли ку да угро зи гол од лич -
ног Ни ко ле Ра до ва но ви ћа, што
му је у пр вих три де сет ми ну та
и по ла зи ло за ру ком. Због то га
се на од мор оти шло с ми ни -
мал ном пред но шћу до ма ћег
ти ма – 14:13.

Дру го по лу вре ме је до не ло
пот пу ну до ми на ци ју Ди на ма.
По но во је Мла ден Шо тић са
два по гот ка на ја вио офан зи ву
свог ти ма, а он да је кон тро лу
над утак ми цом пре у зео ис ку -
сни Не над Вуч ко вић. По сти гао
је по го дак и док је ње гов тим
имао игра ча ма ње на те ре ну, а
па сом пре ко це лог те ре на из -
ван ред но је про и грао Уро ша

Па вло ви ћа за 21:14. Из ван ре -
дан је у тим мо мен ти ма био и
гол ман Ди на ма Ни ко ла Ра до -
ва но вић, ко ји је од бра нио два
сед мер ца игра чи ма Про ле те -
ра, али и сви мом ци у жу то-
-цр ним дре со ви ма...

– Пре све га же лим да ис так -
нем да ми је ја ко дра го што
смо по но во на те ре ну, што се
по сле ду ге па у зе опет так ми -

чи мо за бо до ве, а искре но се
на дам да ће се и пу бли ка уско -
ро вра ти ти на три би не, јер нам
не до ста ју на ши на ви ја чи. Што
се са мог ме ча ти че, Про ле тер
је био од ли чан у пр вом по лу -
вре ме ну. Ми смо би ли по ма ло

емо тив но ис пра жње ни по сле
фи на ла Ку па, јер су оче ки ва ња
би ла ве ли ка. До бро ра ди мо и
си гу ран сам да ће из утак ми це

у утак ми цу наш тим по ста ја ти
све бо љи. Дра го ми је и да су у
фи ни шу су сре та на те ре ну би -
ли нај мла ђи пр во тим ци у оба
ти ма, што је сва ка ко до би так
за наш ру ко мет. Сви ма же лим
пре све га мно го сре ће, али и
здра вља, с на дом да се ово пр -
вен ство не ће пре ки да ти – рекао
је по сле утак ми це тре нер Ди -
на ма Аким Ком не нић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Мар ко Иван че вић
(два го ла), Урош Па вло вић
(три), Ми љан Бу њев че вић (че -
ти ри), Мла ден Шо тић (де вет),
Сте фан Ко ва че вић, Урош Ста -
нић (је дан), Ми лош Па вло вић
(два), Ла зар Па вло вић (два),
Ог њен То нић, Иван Дис тол
(три), Ми лан Го лу бо вић (је -
дан), Ми лош Ко ста ди но вић,
Во ји слав Ми лу но вић, Не над
Вуч ко вић (че ти ри), Ни ко ла Ра -
до ва но вић и Урош Ми тро вић
(је дан гол).

Иду ћег ви кен да на про гра -
му је но ва ру ко мет на по сла -
сти ца и ве ли ки дер би – у Но -
вом Са ду се са ста ју Вој во ди на
и Ди на мо.

СПОРТ
Петак, 9. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО ПО СТА РОМ – ПО БЕ ЂУ ЈЕ

Беочин је прошлог викенда угостио нај-
млађе каратисте у нашој земљи који су се
надметали на Купу Србије. Као и обично,

одличне резултате остварили су и наши
млади суграђани.

КК Динамо је своју ризницу трофеја
обогатио с једанаест нових медаља.

Најсјајнија одличја су заслужили Лука
Доброта, Антоније Ћулибрк и Матеја Сте-
панов. Сребром су се окитили Нађа Нико-
лић, Боривоје Весин и Павле Милошев, а
бронзе су зарадили: Јелена Вучковић, На-
талија Игић, Вук Воркапић, Урош Петро-
вић и Борисав Јевремовић. На Куп Србије
пласирали су се и Мартина Пузић, Теодо-
ра Гагић и Јована Стоилковски.

КК Младост је наступио с девет такми-
чара, који су освојили десет медаља.

Златна одличја су припала Филипу Ву-
јиновићу и Марку Милутиновићу. Сребро
је заслужио Немања Живков, као и тим

нада у борбама (Милутиновић, Николић,
Брацановић и Јаворац), а бронзама су се
окитили: Дуња Јовановић, Милош Милу-
тиновић, Новак Николић, Никола Јаворац,
Драгана Мацура и Никола Брацановић.

ТАКМИЧЕЊЕ НАЈМЛАЂИХ КАРАТИСТА

ОБОГАЋЕНЕ ТРОФЕЈНЕ РИЗНИЦЕ

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” СЈАЈ НА НА СВИМ

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су у
де ве том ко лу Пр ве ли ге Ср би -
је пре тр пе ли ми ни ма лан по -
раз на го сто ва њу у Ја го ди ни.
Је ди ни гол, ко ји је био вре дан
три бо да, до ма ћин је по сти гао
већ на по чет ку утак ми це.

– Игра ли смо про тив до брог
про тив ни ка, а лош по че так
утак ми це ко штао нас је по ра -
за. Ла ко при мљен гол, по сле

на ше гре шке, по ре ме тио нас
је и до од ла ска на од мор ни -
смо де ло ва ли она ко ка ко смо
се спре ма ли за овај меч. Мно -
го то га је би ло бо ље у дру гом
по лу вре ме ну, али ни смо ус пе -
ли да ре а ли зу је мо сво је при -
ли ке пред го лом до ма ћи на и
да из јед на чи мо ре зул тат. Из
овог по ра за мо ра мо из ву ћи
поу ку, ка ко нам се гре шке не

би по на вља ле – ре као је тре -
нер Же ле зни ча ра Мар ко
Андре јић.

Не ма мно го вре ме на за туго -
ва ње, јер сле де но ви иза зови.

– Са ми смо кри ви, до ма ћин
је за слу же но сла вио, а на ма
оста је да се окре не мо но вим
иза зо ви ма. Би ло је и до брих
ства ри у на шој игри, али шта
то вре ди ка да се са мо бо до ви
пи шу. Пред сто ји нам још јед -
но те шко го сто ва ње. Иде мо у
Вра ње, на ду ел с бив шим су -
пер ли га шем. Ве ру јем да ће мо
сви би ти на оку пу и да ће мо
по пра ви ти ути сак из Ја го ди не
– ис та као је за ме ник ка пи те на
Же ле зни ча ра и ко ман дант ње -
го ве од бра не Бо јан Трип ко вић.

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” са да је на осмом ме сту
на та бе ли Пр ве ли ге Ср би је, с
три на ест бо до ва.

ПР ВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПА НО РА МА

„ДИ ЗЕЛ КА” ЗА СТА ЛА У ЈА ГО ДИ НИ

НАД МЕ ТА ЊЕ ВЕ СЛА ЧА НА ПА ЛИ ЋУ

НЕ СА ВЛА ДИ ВИ МИ ХАЈ ЛО И ПЕ ТАР
Ве слач ка се зо на је и да ље у
пу ном је ку. У не де љу, 4. ок -
то бра, на Па ли ћу је одр жан
Куп Ср би је по из у зет но до -
брим вре мен ским усло ви ма,
што је нео бич но за ово до ба
го ди не.

Ве сла чи Та ми ша су иза шли
на ста зу с нај бо љом и нај -
спрем ни јом еки пом и са же -
љом да осво је што ви ше бо -
до ва за уку пан пла сман. Нај -
бо љи, као и ове це ле се зо не,
би ли су не по бе ди ви пи о ни ри
у дубл-ску лу Ми хај ло Мар -
ко вић и Пе тар Пе рић, ко ји су
осво ји ли злат ну ме да љу. У
сто пу их је пра ти ла дру га еки -
па дубл-ску ла, у са ста ву: Ог -
њен Ви де нов и Мар ко Јан чи -
кин, осва ја њем сре бр не ме -
да ље. Пан чев ци су мо гли да
осво је и тре ћи тро феј у овој
ди сци пли ни да су Да мјан
Стој ко вић и Па вле Ми лу ти -
но вић има ли ви ше сре ће и да

им се ни је по ло ми ло ве сло у
то ку тр ке.

Осва ја ње од лич ја за Та -
миш на ста ви ли су ју ни о ри
Бо јан Си мић и Ми лош Бо -
шков, ко ји су у дубл-ску лу
дру ги сти гли на циљ. Сре -
бро је у на став ку ре га те за -
слу жио и ју ни ор ски че тве -
рац-скул, ком би на ци ја ко ја
се при пре ма за пред сто је ће
Пр вен ство Ср би је, у са ста ву:
Ан дри ја Ран ко вић, Бо јан Си -
мић, Не ма ња Ба др љи ца и
Ми лош Бо шков.

До стој на за ме на у ла ком
се ни ор ском ски фу за Ми ло -
ша Ста но је ви ћа, ко ји је от пу -
то вао на Европ ско пр вен ство,
био је мла ди Ми лош Ба др -
љи ца, ко ји се оки тио брон за -
ном ме да љом. Свој ква ли тет
су по ка за ли и ве те ра ни ВК-а
Та миш, истин ски мај сто ри ве -
сла ња. Нај вред ни ји тро феј за -
ра дио је Бо шко Бје ла јац.

Про шлог ви кен да у Пан че ву
је одр жа но пр во ко ло Ли ге
пи о ни ра, ка де та и мла ђих ју -
ни о ра Вој во ди не, ко јим је и
зва нич но по че ла но ва се зо на.
Стре љач ка дру жи на „Пан че -
во 1813” би ла је до ма ћин овог
над ме та ња, а има ла је так ми -
ча ре у го то во свим ди сци пли -
на ма и ка те го ри ја ма.

Еки па пи о ни ра у га ђа њу из
ва зду шне пу шке осво ји ла је
дру го ме сто, а пу ца ли су Не -
ма ња Ђор ђе вић (169 кру го -
ва), Ог њен Лу кић (162) и Ог -
њен Бун чић (161 круг). Пи о -
нир ке су би ле пе те, а га ђа ле
су Ка тја Бог да но вић, Ти ја на
Цве та но вић и Ива Ра ко њац.
Пи о ни ри су се пр ви пут над -
ме та ли и у га ђа њу из ва зду -
шног пи што ља, а нај у спе шни -
ји су би ли на ши мла ди су -
гра ђа ни. Мар ко Нин ко вић је
са 165 кру го ва осво јио и зла -
то у по је ди нач ној кон ку рен -
ци ји, Ог њен Бун чић је био
тре ћи (150), а Не ма ња Ђор -
ђе вић пе ти, са 132 кру га. Еки -
па пи о нир ки је осво ји ла сре -
бро, а чи ни ле су је Асја Бог -
да но вић, Ка тја Бог да но вић и
Ива Ра ко њац.

Алек са Ра ко њац је осво јио
злат ну ме да љу, с ре зул та том
од 591 кру га у кон ку рен ци ји
мла ђих ју ни о ра у га ђа њу из
ва зду шне пу шке. По ред ње -
га, у еки пи ко ја је осво ји ла
дру го ме сто на сту пи ли су и
Не ма ња Ђор ђе вић и Ог њен

Лу кић. Те о до ра Кон дић је
за слу жи ла сре бро у над ме -
та њу ка дет ки ња и брон зу у
кон ку рен ци ји мла ђих ју ни -
ор ки, с 385 кру го ва. Ива
Рако њац је би ла тре ћа ка -
дет ки ња и че твр та мла ђа
јуни ор ка.

Тим ка де та из на шег гра да
у га ђа њу из пи што ља осво јио
је нај сјај ни је од лич је. Мар ко
Нин ко вић је с 521 кру гом био
нај бо љи и у по је ди нач ном
над ме та њу, Ог њен Бун чић је
за слу жио брон зу, а део еки пе
био је и Не ма ња Ђор ђе вић.
Пан чев ци су би ли нај бо љи и
у кон ку рен ци ји мла ђих ју ни -
о ра. Ве ли мир Нин ко вић је с
538 кру го ва три јум фо вао по -
је ди нач но, Сте фан Ке шиш јан
је био дру ги, Мар ко Нин ко -
вић тре ћи, а Ог њен Бун чић
пе ти.

Ка дет ки ње ко је су се над -
ме та ле у га ђа њу из пи што ља
за у зе ле су тре ће ме сто.

У исто вре ме у Вр ба су је
одр жан Куп Вој во ди не у екип -
ној кон ку рен ци ји.

Тим СД-а „Пан че во 1813”
осво јио је тре ће ме сто, а чи -
ни ли су га: пи о ни ри Не ма -
ња Ђор ђе вић и Те о до ра Кон -
дић, ју ни о ри Ог њен Бун чић
и Ива Ра ко њац и се ни о ри
Да ли бор Па вло вић и Сне жа -
на Фо дор.

Фи на ле Ку па Ср би је би ће,
по тра ди ци ји, одр жа но 25. ок -
то бра у Пан че ву.

МИР КОВ НО ВО ПО ЈА ЧА ЊЕ

Пр ви чо век Же ле зни ча ра

Зо ран На ун ко вић и спорт -

ски ди рек тор клу ба Са ша

Ра ду ло вић до ве ли су још

јед ног игра ча по след њег да -

на пре ла зног ро ка.

Но во по ја ча ње „ди зел ке”

је ве зи ста Алек сан дар Мир -

ков, ко ји је но сио дре со ве

пр во ли га ша Бе че ја 1918,

Сме де ре ва 1924, а у Пан че -

во до ла зи из Мла до сти из

Как ња.

Ска у ти Же ле зни ча ра

одав но пра те Алек сан дра

Мир ко ва, а са да је, на обо -

стра но за до вољ ство, тран -

сфер и оства рен.

ДЕ ВОЈ КЕ ДО ЧЕ КУ ЈУ ЗВЕ ЗДУ

Ви кенд пред на ма до но си и

по че так тр ке за бо до ве у Су -

пер Б ли ги за де вој ке.

ЖРК Пан че во у су бо ту,

10. ок то бра, од 18.30, у Ха -

ли спор то ва на Стре ли шту

до че ку је бе о град ску Цр ве ну

зве зду.

– Са чу ва ли смо го то во це -

лу еки пу из про шле се зо не,

што је ве о ма до бро. Од и гра -

ли смо не ко ли ко кон трол них

утак ми ца то ком при прем ног

пе ри о да, па ве ру јем да

спрем но до че ку је мо по че так

шам пи о на та – ре кла је ди -

рек тор ка клу ба Све тла на

Ни чев ски.

Не тре ба сум ња ти да ће

тим тре не ра Мар ка Кр сти ћа

и у но вој се зо ни би ти на ви -

си ни за дат ка. Де вој ке су у

про шлом пр вен ству осво ји -

ле сим па ти је љу би те ља

спор та у Пан че ву. На ви ја чи

ће ср цем би ти уз њих у да -

ни ма ка да не мо гу да бу ду

на три би на ма...



Екип но пр вен ство Ср би је у
атле ти ци за пи о ни ре одр жа но
је 3. ок то бра у Срем ској Ми -
тро ви ци. Над ме та ло се де вет
клу бо ва, а АК Ди на мо је у жен -
ској кон ку рен ци ји за у зео осмо
ме сто у др жа ви.

Нај бо ље ре зул та те је по сти -
гла Ма ри ја Мр ке ла, ко ја је по -
бе ди ла у тр ци на 300 ме та ра с
ре зул та том 40,85 се кун ди. Она
је на сту пи ла и у над ме та њу на
100 м, оства рив ши зва нич но
нај бо љи ре зул тат у Ср би ји за
пи о нир ке: 12,58 с. Ве ли ки број
бо до ва клу бу су до не ле и: Ла на
Цвет ко ски, Ан ђе ла Ки ћо вић,
Ива на Си ме о нов, Ти ја на Ни ко -
лић, Та ма ра Бла ну ша, Ми ља на

То до ро вић, На та ли ја Ко ста ди -
но вић и Ан ђе ла Бро шћанц.

На Екип ном пр вен ству Ср -
би је за се ни о ре, у кон ку рен ци -
ји шест еки па, АК Ди на мо је
за у зео пе та ме ста у обе ка те го -
ри је.

Бо је АК-а Па но ни ја, ко ји је
за у зео ше сто ме сто на овом
шам пи о на ту, бра ни ли су: Да -
мјан Чи кић, Алек сан дар Ду -
гић, Алек сан дар Бо шко вић,
Алек сан дар Франц, Мар ко Сто -
ји ло вић, Но ви ца Сто ја но вић,
Урош Осто јин и Сте фан Ла зић.

Атле ти ча ри из Пан че ва би ли
су је ди ни ко ји су се над ме та ли
на овом пр вен ству а да у свом
гра ду не ма ју атлет ску ста зу.

СПОРТ
Петак, 9. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН
недеља, 12.45, Пољопривредна школа

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 18.30

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – НОВИ ПАЗАР
петак, 18 сати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Врање: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Чонопља: СЛОГА – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–ЖАК
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (К)
недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СТРЕЛА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА
Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ТЕМПО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ГЛОГОЊ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Ковин: КОЛОНИЈА–МЛАДОСТ
Баваниште: БСК–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

С. Каменица: ЛАВИЦЕ 07 – ОДБОЈКА 013 1:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПРОЛЕТЕР 32:26

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ 89:81

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Јагодина: ЈАГОДИНА–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Кула: ХАЈДУК 1912 – ДИНАМО 1945 0:1
Панчево: ДИНАМО 1945 – ДУНАВ 3:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Елемир: НАФТАГАС–МЛАДОСТ 2:2
В. Степа: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ 2:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г) 0:1
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА 0:1
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – С. ТАМИШ 1:1
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА 0:2

Бе о гра ђа ни
оправдали уло гу
фаво ри та

Де вој ке из Од бој ке
013 стар то ва ле
победом

За хук та ва се тр ка за бо до ве у
Су пер ли ги, стар то ва ле су и де -
вој ке у Дру гој ли ги гру па „Се -
вер”, па по кло ни ци игре пре ко
мре же у на шем гра ду по но во
има ју раз ло га за за до вољ ство.
Исти на, оно ни је пот пу но, јер
због епи де ми је ко ро на ви ру са и
уве де них ме ра не мо гу би ти на
три би на ма, али се ре зул та ти њи -
хо вих ми ље ни ца и ми ље ни ка с
не стр пље њем иш че ку ју и прате.

Че твр то ко ло Су пер ли ге Ср -
би је до не ло је и че твр ти по раз
стар че вач ком Бор цу, али еви -
дент но је да мом ци ко је пред -
во де тре не ри Ду шан Јо вић и
Во ји слав Па вло вић из ме ча у
меч игра ју све бо ље и да ће
уско ро до ћи вре ме ка да ће пред
њи ма оруж је мо ра ти да по ло -
жи не ки фа во рит.

Про шлог ви кен да у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сто -
ва ли су бе о град ски „цр ве но-бе -
ли”, ко ји су мо ра ли до бро да
се по му че ка ко би од не ли бо -
до ве из Пан че ва. Да ни су има -
ли из у зет но рас по ло же ног Ла -
за ра До ди ћа, ко зна ка ко би се
овај су срет за вр шио: Бо рац –
Цр ве на зве зда 0:3, по се то ви -
ма 23:25, 20:25 и 22:25.

Стар че вач ки „бор ци” су пру -
жи ли вр ло до бар от пор у пр -
вом се ту. Би ли су из јед на че ни
с фа во ри том, а ка да су у фи -
ни шу се та из јед на чи ли на 20:20,
па 21:21, учи ни ло се да ће има -
ти сна ге и за за вр шни уда рац.
Ипак, фи зич ки до ми нант ни ји
го сти ус пе ли су да се из ву ку из
не згод не си ту а ци је и да по ве -
ду с 0:1.

Не што лак ши по сао Зве зда
је има ла у дру гом се ту, а тре ћи

део утак ми це до нео је но ва
узбу ђе ња и но ву не из ве сност.
Пред во ђен ис ку сним игра чи -
ма Бо ја ном По зни ћем, Да во -
ром Ми ло ше ви ћем и Вла ди -
ми ром Кне же ви ћем, Бо рац је
опет био на пра гу из не на ђе ња.
Ас-сер ви сом Бо ја на По зни ћа
ус пео је и да по ве де са 22:21,
али за пре о крет ни је би ло снаге.

По ред по ме ну тих игра ча, бо -
је Бор ца бра ни ли су и: Жар ко
Ра ки та, Не ма ња Ми ле тић, Не -
над Ма дић, Јо ван Дроб њак, Ни -
ко ла Сто ко вић, Ду шан Стој са -
вље вић, Ни ко ла Ма рин ков, Ни -
ко ла Кр стић, Ву ка шин Ђур ђе -
вић и Алек сан дар Гми тро вић.

Иду ћег ви кен да „бор ци” го -
сту ју у глав ном гра ду, где ће
од и гра ти меч с Пар ти за ном.

Од бој ка 013 од ове је се ни
по но во је у ви шем ран гу. И по -
но во по бе ђу је! Де вој ке ко је

пред во ди тре нер Вла ди мир Јо -
ван чић го сто ва ле су у Срем -
ској Ка ме ни ци, где су од и гра -
ле пр во ко ло Дру ге ли ге „Се -
вер”: Ла ви це 07 – Од бој ка 013
1:3, по се то ви ма 21:25, 16:25,
25:17 и 19:25.

– Има ли смо за и ста те шко
го сто ва ње и ду ел про тив од -
лич не еки пе до ма ћи на. Оства -
ри ли смо сја јан ре зул тат иа ко
због епи де ми о ло шке си ту а ци -
је ни смо би ли у мо гућ но сти
да од и гра мо ни јед ну при прем -
ну утак ми цу. Ис та као бих хра -
бру игру на шег ка пи те на, Је -
ле не Пе тров, ко ја је по ка за ла
да је пра ви ли дер у на шој мла -
дој еки пи. Она сво јом игром
и ста вом на те ре ну има ве ли -
ки ути цај на сво је мла де са и -
гра чи це. На ста вља мо да ра -
ди мо у истом рит му. Оче ку је -
мо још по бе да, али пре све га

на пре дак мла дих де во ја ка, ко -
је су бу дућ ност клу ба и пан -
че вач ке од бој ке – ре као је у
те ле фон ском раз го во ру пр ви
тре нер Од бој ке 013 Вла ди мир
Јо ван чић.

Да кле, пред во ђен Је ле ном
Пе тров, тим из на шег гра да
играо је у са ста ву: Ми ли ца Ку -
жић, Те о до ра Ми нић, Ан ђе ла
Ву ја нић, Алек сан дра Га ће ша,
Све тла на Ћи ри лов, Со фи ја
Аша нин, Ни ко ли на Ве ско вић,
Ан ђе ли ја Кне же вић, Са ра Ста -
ни ми ро вић, Јо ва на Кља јић, Ми -
ли ца Сто јић, Алек сан дра Кр -
стић и На та ли ја Пу ва лић.

У не де љу, 11. ок то бра, Од -
бој ка 013 до че ку је Пар ти зан из
Срем ских Кар ло ва ца. Утак ми -
ца ће би ти од и гра на у са ли По -
љо при вред не шко ле „Јо сиф
Пан чић”, без при су ства пу бли -
ке, а по чи ње у 12.45.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЕКИП НО ПР ВЕН СТВО ДР ЖА ВЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

БЕЗ УСЛО ВА – ТЕ ШКО ДО РЕ ЗУЛ ТА ТА

У десeтом ко лу Срп ске ли ге
гру па „Вој во ди на” фуд ба ле ри
Ди на ма 1945 оства ри ли су и
ше сту по бе ду, па су сa 19 бо до -
ва опет пр ви пра ти о ци ли де ра
Мла до сти из Но вог Са да, ко ји
им са да „бе жи” че ти ри ко ра ка.

Тим ко ји пред во ди тре нер
Жар ко То до ро вић го сто вао је
у Ку ли, где је с ми ни мал ним
ре зул та том (0:1) са вла дао до -
ма ћи Хај дук 1912. Гол од лу ке
по сти гао је Не ма ња Ах чин у
29. ми ну ту.

– За слу же но смо на вр ху та -
бе ле. Си гур но има још до ста
то га да се по пра ви у на шој игри,
али сви за јед но мо ра мо би ти
стр пљи ви ка ко би смо до шли
до же ље ног ни воа свог ти ма –
ис та као је стре лац по бе до но -
сног по гот ка у Ку ли.

Не ко ли ко сла би јих ре зул та -
та ни је по ре ме ти ло ат мос фе -
ру у та бо ру „бр зог во за”, по бе -
де се по но во ни жу, а сви у

клу бу ве ру ју у на ста вак успе -
шне серије.

– Има мо ква ли тет и же љу за
по бе дом, а та ко смо игра ли и у

Ку ли. Нај ва жни је је да смо сви
здра ви и спрем ни, а ка да да мо
мак си мум на те ре ну, ре зул тат
не мо же да из о ста не – до дао је
по у зда ни Игор Кр мар.

За меч у Ку ли Жар ко То до -
ро вић је по ве ре ње по кло нио
сле де ћем са ста ву: Ан џић, Јан -
ко вић (Пе ште рац), Ани чић (Бра -
јо вић), Цр но мар ко вић, Крмар,
Ах чин, Ма ти је вић (Каранфи -
лов ски), Кр стић, Осман, Злат -
ко вић и Ја ко ва шић (Бодловић).

У сре ду, 7. ок то бра, ка да је
овај број „Пан чев ца” већ био
за кљу чен, Ди на мо 1945 је на
Град ском ста ди о ну у Пан че ву
од и грао су срет 11. ко ла Срп -
ске ли ге „Вој во ди на” про тив
Ду на ва из Ста рих Ба но ва ца, а
за ви кенд пу ту је у Чо но пљу на
мег дан с до ма ћом Сло гом.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„БР ЗИ ВОЗ” СРУ ШИО КУ ЛУ

Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тб5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

РВА ЧИ ОПЕТ 
У ФОР МИ

На Пр вен ству Ср би је у рва њу
за так ми ча ре до 15 го ди на, ко -
је је одр жа но про шлог ви кен -
да у Сом бо ру, РК Ди на мо је
на сту пио с три так ми ча ра, а
осво јио је три ме да ље.

Нај сјај ни је од лич је за ра дио
је Ла зар Па вло вић, а брон за ма
су се оки ти ли Ог њен и Сте фан
То до си је вић.

– На сту пи ли смо са мо с три
так ми ча ра, по што смо пре са -
мо два да на ушли у са лу из до -
бро по зна тих раз ло га. На по ме -
нуо бих да су на ша де ца го ди -
ну да на мла ђа од сво јих ри ва -
ла из дру гих клу бо ва – ре као је
Ми ли во је То до си је вић, тре нер
у РК-у Ди на мо.

У екип ном пла сма ну клуб из
на шег гра да за у зео је пе то место.

„АЉЕ ХИН”
МАТИ РА РЕ ДОМ...
По зив но ка дет ско пр вен ство
Ла за рев ца у ша ху одр жа но је
про шлог ви кен да у том гра ду.

Ме ђу уче сни ци ма су би ли и
так ми ча ри ШК-а „Аље хин” из
Пан че ва, ко ји су још јед ном
оства ри ли за па же не ре зул та те.

У гру пи мла ђих де ча ка Ан -
дреј До бри чан је осво јио брон -
зу, док се Аљо ша Ка нач ки пла -
си рао на пе то ме сто. У над ме -
та њу ма ло ста ри јих ша хи ста
Вук Ка нач ки је за слу жио сре -
бро, а код де вој чи ца се ис та -
кла Ми ли ца Ами џић, ко ја је
осво ји ла тре ће ме сто.

БРОН ЗА ЗА 
ВЛА ДИ МИ РА

На Пр вен ству Ср би је у хо да њу
на ста зи, ко је је одр жа но про -
шлог ви кен да у Кру шев цу, за -
па же ни су би ли и мла ђи пи о -
ни ри АК-а Па но ни ја.

У тр ци на 1.000 ме та ра Вла -
ди мир Мир ков је с но вим лич -
ним ре кор дом од 5:49,02 осво -
јио брон за ну ме да љу.

Зан ди Штр каљ је у истом над -
ме та њу као ше сти про шао кроз
циљ, док је Ва лен ти на Мир ков у
кон ку рен ци ји с три го ди не ста -
ри јим так ми чар ка ма би ла осма.

Чла но ви ма Па но ни је на ред -
ног ви кен да пред сто ји Пр вен -
ство Ср би је у хо да њу на пу ту,
ко је ће би ти одр жа но у Сурчину.

МИ ЛИ ЦА
ШАМПИ ОН КА

Про шлог ви кен да у Но вом Са -
ду је одр жа но Пр вен ство Вој во -
ди не у џу ду за ста ри је пи о ни ре.

Так ми чар ка ЏК-а „Ака де ми -
ја Јо чић” из Стар че ва Ми ли ца
Се ку ло вић са вла да ла је сво је
ри вал ке с три ипо на и та ко по -
ста ла шам пи он ка Вој во ди не.

Дру ги пред став ник клу ба,
Фи лип Спа сић, по сле ле пог
ипо на на пра вио је гре шку и из -
гу био го то во до би јен меч, па је
остао без пла сма на за пр вен -
ство др жа ве.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БО РАЦ НА МУ ЧИО „ЦР ВЕ НО-БЕ ЛЕ”
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Михајло Атанасов,
ученик:

     – Учићу, јер имамо
ново градиво из 
доста предмета. 
Али ћу и изаћи с
другарима, дружићу 
се, тренираћу кошарку.
Остатак времена ћу
читати лектиру.

Соња Ћурчин,
ученица:

    – Вероватно ћу 
учити неке нове
предмете које ћемо
имати следеће недеље.
Можда бих и изашла 
с другарима, возила
бицикл. Обично се
шетам и возим 
дуж Тамиша.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Изградње
Могу цигле да буду наслагане на гомилу.

    Али тако ничему не служе.

    Сврсисходне су тек када се поређају како треба.

    Као токови мисли.

    Исхитреност и журба у тим пословима су минус.

    Полако, лагано, фино...

    И наићи ће, наћи ћеш модус.

    Шта и како ти треба да ти буде добро...

Извор
Порођај у води је јединствени спој.

    Природе с природом.

    Рађање живота је само по себи звездано.

    Извор нових маштања, мисли, закључака...

    Особености.

    А без воде нема ничег.

    Ни тела, ни ове планете.

    Ни маштања, мисли, закључака...

Лепота
Много их је.

    Лепота не може бити само једна.

    Само их мораш похватати.

    Оком. Главом. Срцем.

    Наравно, под условом да не желиш да си намћор.

    Да хејтујеш све што ти се нађе у оку, глави, срцу.

    И тиме тераш од себе.

    Друге људе.

    И лепоте.

Милица Винцер,
ученица:

     – Спремаћу лектиру
и учићу историју.
Припремам се за
контролне задатке. 
А читаћу и неке књиге
које сам купила на
штанду наше школе. 
Ако будем стигла, бићу 
и с другарима.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Вр шча ни ис ко ри сти ли сва ку
гре шку

У пе так про тив Но вог Па за ра

Је дан од нај ин те ре сант ни јих ме че ва
дру гог ко ла Ко шар ка шке ли ге Ср би је
сва ка ко је био ју жно ба нат ски дер би у
Вр шцу, у ко ме су сна ге од ме ри ли до ма -
ћи исто и ме ни тим и пан че вач ки Та -
миш. Као и увек ка да су ду е ли ових
клу бо ва у пи та њу, би ло је мно го не из -
ве сно сти, уз бу ђе ња, до брих по те за, бор -
бе но сти, ре зул тат ских пре о кре та, али и
гре ша ка. На кра ју је, по оце ни свих ак -
те ра, до ма ћи тим сла вио за слу же ну по -
бе ду: Вр шац –Та миш 89:81, по че твр ти -
на ма 22:16, 14:28, 26:14 и 27:23.

Вр шча ни су до бро за по че ли су срет, па
су „трој ка ма” Је ко ви ћа и Жи ва но ви ћа
на го ве сти ли да су шу тер ски рас по ло же -
ни. Иа ко је до ма ћи тим пр ву че твр ти ну
ре шио у сво ју ко рист, Та миш је у на -
став ку су сре та пре у зео кон тро лу, на пра -
вио се ри ју по го да ка од 9:0 и пот пу но
пре о кре нуо ре зул тат у сво ју ко рист. У
тим тре ну ци ма глав не ро ле на те ре ну
има ли су Ни ко ла Ву јо вић и Лу ка Пе тро -
вић, па је еки па ко ју пред во ди тре нер
Бо јан Јо ви чић на по лу вре ме оти шла с
„ви шком” од осам по е на – 36:44.

Тре ћа че твр ти на је до не ла но ви
преокрет. До ма ћи су по но во до да ли гас,
а ко шар ка ши Та ми ша су на пра ви ли мно -
го гре ша ка пре све га у од бра ни, па је
њи хо ва пред ност по че ла да се то пи. Ни -
су успе ва ли да се по но во вра те у утак -
ми цу, па је Вр шац за слу же но по бе дио.

– У пр вом по лу вре ме ну смо игра ли
со лид но, али смо за то у дру гом де ло ва -
ли као без мо зга. Про ма ши ва ли смо
мно го зи це ра, отво ре них шу те ва... Мо -
ра мо да из ву че мо по у ке из овог по ра за

и окре не мо се на ред ним ри ва ли ма –
иста као је играч Та ми ша Иван Смиљанић.

Тим из на шег гра да играо је у са ста -
ву: Ан ђу шић (два по е на), Ре бић, Сми -
ља нић (пет), Ко ва че вић, Прицл (11),
Кр ста но вић (12), Ву јо вић (22), Ма ној -
ло вић (10), Ра до вић (је дан), Пе тро вић
(15) и Па ви ће вић (три по е на).

– Вр шча ни су узе ли оно што смо им
ми по кло ни ли. Има ли смо при ли ку за
пр ви „брејк”, и то про тив сјај ног ти ма.
Јед но став но, због ло ше кон цен тра ци је
мо јих игра ча, по кло ни ли смо овај меч.
Ис пу сти ли смо пет лоп ти, про ма ши ли
осам чи стих зи це ра, а по гре шне од лу ке
и не бро јим. И по ред то га, при ре зул та -
ту 74:71 има ли смо при кљу чак, али уме -
сто да лоп та иде до ле, као што смо се

до го во ри ли, ми шу ти ра мо не ке трој ке.
Ја ко сам љут, ре као сам мом ци ма да ће
убу ду ће за та кве глу по сти би ти нов ча но
ка жње ни. Оно што се до го во ри мо, мо -
ра да се ис пу ни, не ћу има ти ви ше то ле -
ран ци је. На дам се да ће мо се ста би ли -
зо ва ти и бо ље играти про тив на ред ног
про тив ни ка – с до зом раз о ча ра ња и бе -
са у гла су го во рио је Бо јан Јо ви чић на
кон фе рен ци ји за новинаре.

У пе так, 9. ок то бра, Та миш у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту до че ку је тим Но -
вог Па за ра. Овај су срет по чи ње у 18 са -
ти, а би ће од и гран без при су ства пу бли -
ке. Ипак, љу би те љи игре под обру че ви -
ма мо ћи ће да пра те утак ми цу у ди рект -
ном пре но су на те ле ви зи ји „Аре на”.

А. Живковић

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

„БА НАТ СКИ БИ КО ВИ” ДО ЧЕ КУ ЈУ „ПЛА ВЕ ЗМА ЈЕ ВЕ”
Утак ми цом у Кра гу јев цу про шлог ви -
кен да пр ви ре ги о нал ни клуб Ба нат ски
би ко ви за по чео је но ву се зо ну у аме -
рич ком фуд ба лу.

„Би ко ви” су го сто ва ли ак ту ел ним шам -
пи о ни ма Ср би је, Ди вљим ве про ви ма,
од ко јих су пре тр пе ли по раз од 41:29.
Иа ко су Кра гу јев ча ни по ве ли с 9:0, Ба -
нат ски би ко ви се ни су пре да ва ли, па су
до по лу вре ме на пре о кре ну ли ре зул тат.
Мла ден Зла тић је у енд зо ни „про на -
шао” два сво ја ис ку сна хва та ча, Зо ра на
То до ро ви ћа и Ми ла на Ни ко ли ћа, а до
кра ја пр вог по лу вре ме на из од бра не је
по е не по сти гао и Ми ка и ло Ра де вић.

По сле па у зе до ма ћи тим је по но во
за и грао бо ље и опет по вео. „Би ко ви” су
уз вра ти ли још јед ним тач да у ном, ка да
је Зла тић опет про на шао сво ју оми ље -
ну „ме ту” Ми ла на Ни ко ли ћа у енд зо ни

и та ко по но во до вео го сте у вођ ство
(18:21).

Усле ди ла је не из ве сна бор ба, Кра гу -
јев ча ни су дик ти ра ли ре зул тат, али гости

се ни су пре да ва ли. По е не за Ба нат ске
би ко ве у тим тре ну ци ма по сти за ли су
ре пре зен та ти вац Ср би је Ми лан Николић
и мла ди хва тач Стра хи ња Бран ков. Ипак,

до ма ћи тим је у фи ни шу ме ча био срећ -
ни ји и спрет ни ји, па је сла вио за слу же -
ну по бе ду.

– Од и гра ли смо егал утак ми цу про -
тив ак ту ел ног шам пи о на Ср би је, на кон
што смо из Дру ге ушли у Пр ву ли гу.
Пред сам крај ме ча има ли смо шан су
да пре о кре не мо ре зул тат, али је ни смо
ис ко ри сти ли. У ова квим си ту а ци ја ма
мо ра мо би ти кон цен три са ни ји и зре ли -
ји, па уко ли ко то успе мо да ура ди мо у
на ред ним утак ми ца ма, убе ђен сам да
се Кра гу јев ча ни ма мо же мо ре ван ши ра -
ти у плеј-офу – ре као је глав ни тре нер
„би ко ва” Бо јан Ко ва че вић.

У не де љу, 11. ок то бра, на те ре ну код
Ха ле спор то ва на Стре ли шту, Ба нат -
ски би ко ви до че ку ју еки пу Пла вих зма -
је ва из Бе о гра да. Утак ми ца по чи ње у
14 сати. А. Ж.

НО ВО СТИ СА АТЛЕТ СКИХ СТА ЗА

ЗА ПА ЖЕ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ „ПА НОН ЦИ”
На атлет ском ми ни тин гу „Жи вот је
ја чи” у Сме де рев ској Па лан ци уче -
ство ва ло је 350 так ми ча ра из 27 клу -
бо ва. АК Па но ни ја је на сту пио са 14
чла но ва, а осво јио је де вет ме да ља.

Ог њен Сто ја но вић је за ра дио зла -
то у ба ца њу вор тек са, а сре бром се
оки тио Бо јан Ка ра фи лов ски.

У тр ци де вој чи ца на 150 м Ни на
Штр каљ је дру га сти гла на циљ,
док је пи о нир Зан ди Штр каљ по -
бе дио у над ме та њу на 200 м, а у ба ца -
њу вор тек са за у зео је дру го ме сто. Ста -
ри ја пионир ка Иси до ра Па вло вић била

је тре ћа у ско ку удаљ, баш као и Лај чи
Штр каљ у ба ца њу вор тек са. У тр ци
стари јих пи о нир ки на 800 м Ана

Драгојевић је осво ји ла сре бро, а
Лај чи Штр каљ брон зу.

Уче ство ва ли су и: Љи ља на Јо си -
по вић, Лав Гру је вић, Вук Сто ја но -
вић, Алек сан дар По пов, Стра хи ња
Јо си по вић и Пе тар Се ку ло вић.

Већ у не де љу, 4. ок то бра, Па но -
ни ја је на сту пи ла у пр вом ко лу Крос
ли ге „Фра њо Ми ха лић” у Бе о гра ду.

У тр ци де вој чи ца Ни на Штр каљ
је на дис тан ци од 300 м осво ји ла

сре бр ну ме да љу, а за па же ни су би ли и:
Лај чи Штр каљ, Ти ја на Јо же вић, Са ра
Иван че вић и Иг њат Па пић. А. Ж.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ПРО ПУ СТИО ВЕ ЛИ КУ ШАН СУ


