
Град
Одлична 

сарадња 

Панчева и 

Новог Сада
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цена 40 динара

Здравље
Катаракта се 

лако оперише

» страна 6

Записи

Иван Алексијевић:

Волим свој посао

пијанисте

» страна 11

Фото-репортажа

Какви су Панчевци 

кад седну у такси

» страна 25

Спорт

Берлинска бајка

на француски начин

» страна 26

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  17.  ЈАНУАРА 2020.
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Број 4848, година CLI

страна 9

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

ШТА СЕ СВЕ КАЖЊАВА

Казне за гледање у пасуљ
и флерт са проститутком

стр. 7

НОВО!

Ове прехладе 
нису грип

» страна 3

Омољчани хапсили
лопова на улици

» страна 3

МАГЛАМАГЛА

„Чигра”

„Жисел”

„Банатски вез”

„Чигра”

„Жисел”

„Банатски вез”

КАД ВИДИШ ВАЗДУХ КОЈИ ДИШЕШ
Садашња ситуација је резултат проблема који нису решавани годинама.

Најмање толико трајаће и њено поправљање. Хоћемо ли морати 
да до тада избегавамо задржавање на отвореном?

ЗАГАЂЕЊЕ ЈЕ ПРЕВРШИЛО СВАКУ МЕРУ

страна 4
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ДРУГА СТРАНА2
Петак, 17. јануар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

О (не)озбиљности
„По јам ин те лек ту ал ца уско је ве -
зан за ау то ном ност. Не мо же те
би ти ин те лек ту а лац ако сте ета -
бли ра ни, за то што је кри тич ност
и ан га жо ва ност и ау то ном ност
кључ на ком по нен та ко ја пра ти ту
дру штве ну гру пу”, ре кла је исто -
ри чар ка Бран ка Пр па за „Фо Нет”
17. фе бру а ра тек за вр ше не го ди -
не, ко ја је оби ло ва ла дру штве ним
до га ђа ји ма ве ли ке спе ци фич не
те жи не. Ов де ће мо по ку ша ти да
кроз не ко ли ко ци та та „про ша ра -
мо” кроз 2019, и то из угла ин те -
лек ту а ла ца ове зе мље.

На Ра ди ју „Сло бод на Евро па”
пи сац Фи лип Да вид је на те му
про те ста ши ром зе мље ко ји су
обе ле жи ли пр ву по ло ви ну го ди -
не при ме тио да у њи ма „уче -
ству ју ор га ни за ци је и по је дин ци
ве о ма раз ли чи тих уве ре ња – од
крај ње де сни це до крај ње ле ви -
це – и ту уса гла ша ва ња зах те ва
не ма и он да је нор мал но да сва -
ко по сле из ве сног вре ме на поч -
не да ву че на сво ју стра ну, што
све ути че на сма њи ва ње озбиљ -
но сти про те ста”.

Но ви нар Те о фил Пан чић је за
пор тал 021 ка зао: „Да ни је би ло
ових про те ста, Ср би ја би по че ла
да за ми ре у ста њу ап со лут не по -
ми ре но сти. Оно што је ме ни зна -
чај но код ових про те ста, ни је то
до че га ће они до ве сти, јер бо јим
се да не ће до мно го че га до ве сти,
ба рем не не по сред но. Ипак, зна -
чај ни су као знак да смо жи ви,
да има љу ди ко ји при ме ћу ју да
ни је до сто јан стве но ова ко жи ве -
ти… Мој про блем са опо зи ци јом
је што углав ном ра ди по гре шне
ства ри из по гре шних раз ло га на
по гре шан на чин”.

Из угла хлад ног про ма тра ча
по ли тич ке ре ал но сти, со ци о лог
Јо во Ба кић је на те ле ви зи ји Н1
ре као да „има те јед ну власт и
опо зи ци ју ко је јед на дру гој са вр -
ше но од го ва ра ју; то је из вр сна
игра, ту глу ма та ју и јед ни и дру -
ги”, а глу мац Ла не Гу то вић се у
ли сту „Да нас” „на до ве зао”: „Ну -
шић је пре ва зи ђен! Не ма тог ко -
ме ди о гра фа ко ји уме ово да сми -
сли, не ма те глу мач ке тру пе ко ја
уме ово да од и гра. Не ма тог ре -
ди те ља ко ји уме ова кву по де лу
уло га да на пра ви да и по след њег
ама те ра упо сли; ни је још ви ђе на
ко ме ди ја ко ју игра Ср би ја да нас”.

Пси хо лог Алек сан дар Ба у цал
је у на шем због про сто ра крат -
ком освр ту на 2019. го ди ну до -
био уло гу по ен те ра. Он је за Би-
Би-Си из ја вио да је „мла дим љу -
ди ма да нас те же не го ра ни је, ка -
да су се са мо бу ни ли про тив ри -
гид них уве ре ња од ра слих. Да нас
је све у ха о су, ко ји је те же под -
но си ти не го ка да се бо ри те про -
тив не че га ја сног, а ста ри ји вас
са мо не раз у ме ју”.

За по че так, раз у меј мо се ме -
ђу соб но, бар.

Пише: Синиша Трајковић

Кон ку рен ци ја на тр жи шту
ра да до во ди до то га да
пла те ра сту

Наш град на вр ху ли сте
оних ко ји конкуришу
квали тет ном
документацијом

Наш су гра ђа нин и по кра јин ски по -
сла ник у дру гом ман да ту Јо ван Ла за -
ров, ко ји је пред сед ник по кра јин ског
скуп штин ског Од бо ра за бу џет и фи -
нан си је и овла шће ни пред став ник
по сла нич ке гру пе СНС-а за све тач ке
ко је се ти чу бу џе та, ње го вих ре ба лан -
са, од но сно фи нан си ја уоп ште, за
наш лист је го во рио о бу џе ту АП Вој -
во ди не за 2020.

Та ко ђе, ка ко се бли же из бо ри и на
по кра јин ском ни воу, Ла за ров је упо -
ре дио те жи не вој во ђан ских ка са на
по чет ку и са да, на кра ју ман да та по -
сла ни ка у Скуп шти ни АП Вој во ди не
и По кра јин ске вла де.

Че твр ти на сред ста ва ви ше

Ак ту ел на по кра јин ска ад ми ни стра ци -
ја под вла чи цр ту ис под че тво ро го ди -
шњег ци клу са. Ла за ров ка же да скуп -
штин ска ве ћи на и вој во ђан ска вла да
ко ја упра вља по кра ји ном од ју на
2016. го ди не има чи ме да се по хва ли.

– На кон че ти ри го ди не по ли ти ке
оку пља ња око про је ка та По кра јин ске
вла де она је да ла свој пун ефе кат и у
овој из бор ној го ди ни мо же мо да ка -
же мо, без ла жне скром но сти, да има -
мо из ван ред не ре зул та те. Ако по сма -
тра мо ма кро е ко ном ски план и бу -
џет ска сред ства, до че ка ли смо 2016.
го ди не бу џет у ви си ни од 57,7 ми ли -
јар ди, а ово го ди шњи, тек усво је ни,
из но си 77,3 ми ли јар де ди на ра, што
је за 25 од сто ви ше. Тих ско ро 20 ми -
ли јар ди ви ше ни је па ло с не ба: но вац
је до ла зио уби ра њем од при вре де и
гра ђа на. Та ко се за вр тео то чак фи -
нан си ра ња. Ова че твр ти на сред ста ва
ви ше усме ра ва се да ље у при вре ду и
у по бољ ша ње ква ли те та жи во та гра -
ђа на Вој во ди не – об ја шња ва Ла за ров.

Он до да је да је кључ но пи та ње
„ода кле нов ци до ла зе”:

– Наш основ ни ре пер за пра ће ње
то ко ва сред ста ва је по сма тра ње при -
вред них кре та ња и за по сле но сти на
те ри то ри ји АП Вој во ди не. Об ја -
шњење за раст је јед но став но: нај ве ће
уче шће има ју усту пље ни при хо ди, тј.
по ре зи на за ра де и до бит ко је је у

ВИСОК НИВО САРАДЊЕ ПАНЧЕВА И НОВОГ САДА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Брига.

Крај Тамиша, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

тач ном про цен ту Ре пу бли ка усту пи -
ла По кра ји ни. Ра ди се о 42,7 од сто,
ко ли ко се уби ре на те ри то ри ји по -
кра ји не од по ре за на до бит и о 18 од -
сто од по ре за на за ра де, ко ји та ко ђе
ула зе у вој во ђан ски бу џет. За те кли
смо 10,5 ми ли јар ди по овим осно ва -
ма ка да смо пре у зе ли од го вор ност за
упра вља ње по кра ји ном, а про јек то -
ва на та ква сред ства за 2020. го ди ну
из но се 17,7 ми ли јар ди ди на ра. То је
огром на раз ли ка, има мо раст од не -
ких 70 од сто усту пље них при хо да,
што нам по ка зу је да је при вре да до -
бро по сло ва ла.

Ла за ров се на до ве зу је ре чи ма да је
то и сли ка ста ња за по сле но сти у по -
кра ји ни.

– Не за по сле ност је кул ми ни ра ла
2013, ка да је до гу ра ла до 26 од сто, а
са да је сто па 8,3 од сто. Бли жи мо се
оној ци фри ко ја је при хва тљи ва за
Европ ску уни ју. Не ра ди се о пу кој
ста ти сти ци. Не! Ра ди се о ап со лут -
ним бро је ви ма. Усту пље ни при хо ди
ни су по ра сли од из ми шље них за по -
сле них љу ди, већ од ствар них но во за -
по сле них рад ни ка. То су огром ни по -
ма ци; број ин ве сти ци ја ко је до ла зе и
но вих при вред них су бје ка та, ка да
по гле да мо це лу др жа ву, на на шу сре -
ћу, нај ве ћи је у по кра ји ни – при ча
пан че вач ки еко но ми ста.

Од го вор но твр ди да је и еви ден -
тан по раст за ра да у Вој во ди ни, ко ји
са да ма ло за о ста је за бе о град ским
ре гионом.

– Тру ди мо се да их пре стиг не мо;
има мо про сек од пре ко пет сто евра.
Да ли је то до вољ но? На рав но да ни -
је, али по сто је по зи тив на кре та ња.
Кон ку рен ци ја на тр жи шту ра да до во -
ди и до то га да пла те по ла ко ра сту и
да онај про фит ко ји се ства ра у при -
вре ди по ла ко по чи ње да се де ли у
корист рад ни ка и „на у штрб” по сло -
да ва ца. Сва ки вла сник фир ме има

же љу да што ви ше за ра ди, а ако је
кон ку рен ци ја на тр жи шту та ква да
це на ра да мо ра да ра сте, она ће да
ра сте. Ве ћа по тра жња за рад ном сна -
гом под ра зу ме ва раст пла та – из но си
сво ју ло ги ку Ла за ров.

Упра во је то на чин да ра сте бу џет
АП Вој во ди не и стан дард гра ђа на, за -
кљу чу је овај део при че пан че вач ки
по сла ник.

Ди нар на ди нар

Ла за ров ка же да све фи нан сиј ске по -
ли ти ке По кра јин ске вла де по след -
њих го ди на до но се мул ти пли ка ци ју
сред ста ва, па оку пља ње око про је ка -
та ни је фло ску ла, већ је то ре ал но
оку пља ње око свих фи нан сиј ских
агре га та. Об ја шња ва:

– По кра јин ска вла да нај ви ше фи -
нан си ра про јек те ко ји има ју су фи -
нан си ра ју ћи ка рак тер: ан га жу ју се и
ло кал ни по тен ци јал и ре пу блич ки
бу џет. Сав но вац ко ји ску пи мо од по -
ре ских об ве зни ка ин ве сти ра мо та ко
да на сва ки ди нар ко ји иза ђе из по -
кра јин ског бу џе та до ђе ди нар из ка се
не ке ло кал не са мо у пра ве. Та ко се
ску пља мо око про је ка та. На ше Пан -
че во тре ба да бу де за до вољ но, јер је
са мо на кон кур си ма до би ло ви ше
нов ца не го за ше сна ест го ди на прет -
ход не вла сти, укљу чу ју ћи и про па ле
про јек те где су ба ца ли огром не па ре,
као што су згра да За во да за јав но
здра вље, ко ју ће мо, ве ру јем, за вр ши -
ти ове го ди не, и ха ла „Ба гре мар”.

Ње гов став је да би тре ба ло да Пан -
чев ке и Пан чев ци бу ду за до вољ ни,
јер је за че ти ри го ди не у наш град
сти гло мно го пра вил но уло же ног
нов ца.

– Про па ла ула га ња на ших прет -
ход ни ка, са мо у слу ча је ви ма ха ле и
згра де За во да, до сти гла су 600 ми ли -
о на ди на ра, а ми смо за јед на ко то ли -
ко нов ца ре кон стру и са ли ком пле тан

ин тер ни стич ки блок бол ни це: из
фил ма стра ве и ужа са ова згра да је
са да пре ра сла у обје кат до сто јан чо -
ве ка 21. ве ка. Ово по ре ђе ње нам по -
ка зу је да је, пре на ше ад ми ни стра ци -
је, у бу нар ба че на јед на бол ни ца –
сли ко вит је пред сед ник по кра јин ског
скуп штин ског Од бо ра за бу џет и
финан си је.

Ро ђе ни Пан че вац ми сли, по зи ва ју -
ћи се на ар гу мен те, да је наш град
ме ђу нај бо љи ма од свих 45 ло кал них
са мо у пра ва у Вој во ди ни у сми слу
при пре ма ња про јект не до ку мен та ци -
је за кон кур се ко ји се рас пи су ју у Но -
вом Са ду.

– Из по кра јин ског бу џе та су фи -
нан си ра не две фа зе из град ње по та -
ми шког ко лек то ра, су фи нан си ра но
је ин фра струк тур но опре ма ње се вер -
не по слов не зо не, а ве ли ки но вац је
ула ган и у по љо при вре ду: за на вод -
ња ва ње, ко ма са ци ју, ата р ске пу те ве...
Са рад ња Пан че ва и По кра јин ске вла -
де је на за и ста ви со ком ни воу – сма -
тра Ла за ров.

Што се ове го ди не ти че, све ће за -
ви си ти од при о ри те та Пан че ва, а По -
кра ји на ће, пре ма ње го вим ре чи ма,
сва ка ко из дво ји ти но вац за ре а ли за -
ци ју до брих иде ја. Јед на од њих је да
Град ска упра ва по ша ље до ку мен та -
ци ју на кон курс Упра ве за ка пи тал на
ула га ња за ком плет ну ре кон струк ци -
ју Ули це Ди ми три ја Ту цо ви ћа, а Пан -
чев ци у по кра јин ском пар ла мен ту ће
се, обе ћа ва Ла за ров, бо ри ти да ис ход
– су фи нан си ра ње у оби му по ла-по ла
– бу де до бар. И не са мо у слу ча ју овог
про јек та.

По на вља да је оку пља ње око про је -
ка та, удру жи ва ње енер ги је и сред ста -
ва ло кал них са мо у пра ва и вој во ђан -
ске вла сти, основ од ког се кре ће ка
ства ра њу при вред ног ам би јен та. Он
на по ми ње и да је ова По кра јин ска
вла да уз ин ве сти ра ње успе ва ла и да
вра ћа ду го ве, што је, по ње го вом ми -
шље њу, још је дан по ка за тељ ис прав -
но сти по ли ти ке ко ју во ди.

– Опе ра тив ни део бу џе та вој во -
ђан ске вла де усме ра ва се ка ка пи -
тал ним про јек ти ма. Не мо же мо све
гле да ти из на шег, пан че вач ког угла;
по сто је ства ри ко је су ва жне за све
гра ђа не Вој во ди не. Ту нај пре ми -
слим на из град њу објек та „Ка ме ни -
ца 3”: би ће про ши ре ни ка па ци те ти
ове бол ни це тер ци јар ног ти па за он -
ко ло ги ју, кар ди о ва ску лар ну хи ру р -
ги ју и пул мо ло ги ју, ко ја је на ме ње на
сви ма. Та ко ђе, за вр ша ва ју се ве ли ки
про јек ти ко ји су го ди на ма од ла га ни,
као што су пре чи ста чи от пад них во -
да, опре ма ње на уч но-тех но ло шког
пар ка, адап та ци ја На род ног по зо ри -
шта у Су бо ти ци... Уз то, мо ра се
ство ри ти ба ланс из ме ђу ви ше и ма -
ње раз ви је них сре ди на у по кра ји ни
– ја сан је Ла за ров.

На кра ју овај по сла ник по но во
под вла чи да су иза са да шње по кра -
јин ске скуп штин ске ве ћи не и вла де
очи глед ни по зи тив ни ре зул та ти и да
оче ку је да ће за то до би ти но ви ман -
дат по сле пред сто је ћих из бо ра.

С. Трај ко вић

МИ НИ СТАР НЕ ДИ МО ВИЋ У ПО СЕ ТИ СЕ ЛИ МА

По моћ у ку по ви ни ме ха ни за ци је
Под сти цај мла ди ма и
лакши при ступ фон до ви ма

Бра ни слав Не ди мо вић, ми ни стар по -
љо при вре де, шу мар ства и во до при -
вре де у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, на -
ста вио је да по се ћу је пан че вач ка се -
ла. Нај пре је у дру штву гра до на чел -
ни ка Са ше Па вло ва 23. де цем бра био
у Омо љи ци и Ива но ву.

Не ди мо вић је та мо ка зао да ми ни -
стар ство на чи јем је че лу из два ја ве -
ли ка сред ства као под сти цај за мла де
у отва ра њу по љо при вред них га здин -
ста ва, те да ће убр зо би ти рас пи сан
кон курс за на бав ку трак то ра ко ји се
скла па ју у Ср би ји. Ка ко је ре као, др -
жа ва ће до 7.500 евра вра ћа ти бан ци
за ку пље ни трак тор, од но сно по ло ви -
ну ње го ве вред но сти. За тим је 27. де -
цем бра, по но во с Па вло вим, Не ди -
мо вић об и шао ра тар ска га здин ства у
Гло го њу, Ја бу ци и у пан че вач ком

Гор њем гра ду. У Гло го њу је био гост
Идво ри ја на Kорнелије, у Ја бу ци
Мар ка Шкр би ћа, а у Гор њем гра ду
Ни ко ле Па вло ва, ко ји су за ин те ре со -
ва ни за про ши ре ње про из вод ње и ку -
по ви ну но вих ма ши на, као и по љо -
при вред ног зе мљи шта.

Нај зад, за јед но с гра до на чел ни ком
и Зо ра ном Гр бом, чла ном Град ског
ве ћа за ду же ним за по љо при вре ду, се -
ло и ру рал ни раз вој, 11. ја ну а ра ми ни -
стар Не ди мо вић је по се тио га здин -
ства ра та ра Со ри на Ар де ља на у Ба -
нат ском Но вом Се лу, Сте ве Ди ми три -
јев ског у Kачареву и Ђу ри це Ста ни -
ми ро ва у Ба нат ском Бре стов цу. Не ди -
мо вић је раз го ва рао с по љо при вред -
ни ци ма о ак ту ел ним про бле ми ма, као
и о по год но сти ма ко је мо гу оства ри -
ти, па им је пред ста вио пла ни ра не но -
ве ме ре аграр не по ли ти ке. На и ме,
Ми ни стар ство по љо при вре де олак -
ша ло је при ступ ИПА РД фон до ви ма
да би при ја вљи ва њем на кон кур се по -
љо при вред ни ци бр же и лак ше до шли
до нов ца за ку по ви ну рад них ма ши на
и по ди за ње хан га ра и си ло са.

По себ ну па жњу ми ни стар Не ди мо -
вић је по све тио пи та њи ма ко ма са ци је
и на бав ке но ве ме ха ни за ци је. С. Т.

Све финансијске политике
Покрајинске владе
последњих година доносе
мултипликацију средстава,
па окупљање око пројеката
није флоскула.

ДОНЕТ БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ

Јован Лазаров
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ПО ЗИВ РЕ ГРУ ТИ МА

Позив за упис у 
вој ну еви ден ци ју

Ре ги о нал ни цен тар Ми ни -
стар ства од бра не у Пан че ву
по зи ва све мла ди ће ро ђе не
2002. го ди не, као и оне ста -
ри је (1990–2001) ко ји се до
са да ни су упи са ли у вој ну
еви ден ци ју да се ја ве ра ди
упи си ва ња у њу.

То ће се
оба вља ти
у про сто -
ри ја ма Ре -
ги о нал ног
ц е н  т р а ,
ко је се на -
ла зе у Ули -
ци Ми ло ша
Обре но ви ћа 1 (че -
твр ти спрат, со ба 10), сва -
ког рад ног да на од 9 до 15
са ти, у пе ри о ду од 13. ја ну а -
ра до 28. фе бру а ра.

Бу ду ћи ре гру ти са со бом
тре ба да по не су лич ну кар -
ту, а ако је не ма ју, не ки дру -
ги лич ни до ку ме нат на осно -
ву ко га мо гу да до ка жу
иденти тет.

Ре гру ти ко ји жи ве у ино -
стран ству мо ра ју да се ја ве у
ам ба са да ма Ср би је. М. Г.

ТЕШКА НЕСРЕЋА

Погинуо на 
пружном прелазу

Не бој ша К. (38) по ги нуо је,
а јед на осо ба је те шко по -
вре ђе на у уде су ко ји се до -
го дио про шлог че тврт ка, 9.
ја ну а ра, у ра ним ју тар њим
са ти ма (2.30).

Ова не сре ћа се до го ди ла
на укрштању пута са пругом
по ред ка сар не „Сте ви ца Јо -
ва но вић” због то га што се
ау то мо бил „ре но кан гу” ни -
је за у ста вио на знак „стоп”
на пре ла зу, ни ти је стао ка -
да му је рад ник обез бе ђе ња
на же ле зни ци ба те ри јом по -
ка зи вао да обавезно мо ра да
се за у ста ви јер управо на и -
ла зи воз.

Ау то мо бил је на ста вио кре -
та ње пре ко пру ге и та да је у
ње го ву де сну стра ну уда ри -
ла ло ко мо ти ва те рет ног во -
за. Не бој ша К., ко ји је био
су во зач у ау то мо би лу, по ги -
нуо је, а пут ник у том во зи -
лу је те шко по вре ђен и од -
мах је пре ба чен у Ур гент ни
цен тар у Бе о гра ду. Во зач „ре -
ноа” Сла ђан М. за до био је
лак ше по вре де. М. Г.

Ан ти би о ти ци не
пома жу, осло ни те 
се на при ро ду

Пре ду зми те
превентивне ме ре

У то ку пр ве из ве штај не не де -
ље, од 30. де цем бра 2019. до 5.
ја ну а ра те ку ће го ди не, у на шој
зе мљи су, пре ма по пу ла ци о -
ном над зо ру, за бе ле же на 3.193
слу ча ја обо ље ња слич них гри -
пу. Ипак, ин тен зи тет ак тив но -
сти са мог ви ру са гри па је ни -
зак, а ње го ва ге о граф ска ра -
ши ре ност је спо ра дич на – ка -
жу у Ин сти ту ту за јав но здра -
вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но -
вић Ба тут”. 

У „Ба ту ту” на во де до осо бе
код ко јих су до са да по твр ђе -
ни слу ча је ви гри па до ла зе с
те ри то ри је Бе о гра да, те из

Јужно бач ког, Ни шав ског и
Бра ни чев ског окру га. Ипак,
тре нут но нај ве ћем бро ју гра -
ђа на на ше зе мље му ке за да ју
ре спи ра тор не ин фек ци је од -
но сно пре хла де. Ако обо ли те,
не мој те гу би ти вре ме и но вац
на ку по ви ну ан ти би о ти ка –
пре хла ду и грип иза зи ва ју ви -
ру си, та ко да ови ле ко ви, ко ји
уби ја ју бак те ри је, не по ма жу.

За то се осло ни те на то плу до -
ма ћу су пу, мно го све жег во ћа
и по вр ћа, као и на ча је ве, и
по ја чај те унос теч но сти, ви -
та ми на Ц и цин ка.

Вак ци на не де лу је од мах

Ка да је реч о гри пу, нај бо љи
на чин да се за шти ти мо сва ка -
ко је вак ци на, али тре ба има -
ти у ви ду то да је за њу са да
мо жда и ка сно, јер кад се при -
ми вак ци на, по треб но је ме -
сец да на да се син те ти шу ан -
ти те ла ко ја ће нас шти ти ти.
То зна чи да би сте, ако би сте
вак ци ну при ми ли са да, ан ти -

те ла има ли тек сре ди ном фе -
бру а ра.

Ка ко да се за шти ти те

У слу ча ју по ја ве симп то ма гри -
па: тем пе ра ту ре ви ше од 38
сте пе ни и су вог ка шља, оте жа -
ног ди са ња и бо ло ва у ми ши -
ћи ма и згло бо ви ма, оба ве зно
од ле жи те и узи мај те до ста теч -
но сти: су пе, не га зи ра них со ко -

ва, ли му на де и ча је ва. Мо же те
ко ри сти ти ле ко ве за убла жа ва -
ње симп то ма, али не мој те ни -
ка да да ва ти аспи рин де ци и
адо ле сцен ти ма за сни жа ва ње
по ви ше не тем пе ра ту ре. Уко ли -
ко сте у ви со ком ри зи ку од
ком пли ка ци ја (труд ни це, осо -
бе с хро нич ним бо ле сти ма, ста -
ри ји од ше зде сет пет го ди на,
де ца), кон сул туј те свог ле ка ра.

Ако сте бо ле сни, из бе га вај те
ру ко ва ње, гр ље ње и љу бље ње.
Уко ли ко ки ја те и ка шље те, по -
криј те уста и нос ма ра ми цом,
а на кон што је упо тре би те, од -
мах је ба ци те у кан ту за отпатке.

Ре дов но пе ри те ру ке те ку ћом
во дом и са пу ном и че сто про -
ве тра вај те про сто ри је у ко ји ма
бо ра ви те. Ста ри је осо бе и хро -
нич ни бо ле сни ци по себ но мо -
ра ју да по ве ду ра чу на о свом
здра вљу, бу ду ћи да због њи хо -
вог сла би јег иму ни те та грип
мо же до не ти озбиљ ни је ком -
пли ка ци је и по сле ди це.

Д. Ко жан

ГРАД СКИ ПЛАН

Зидаће се црква
и на Стре ли шту

По сле ви ше од јед не де це ни је
пла ни ра ња и до го ва ра ња из -
гле да да ће жи те љи Стре ли шта
ко нач но до би ти цр кву.

Град Панче во, на и ме, по ну -
дио је на јав ни увид из ме не и
до пу не Пла на ре гу ла ци је Це -
ли не 2 – Стре ли ште са Хи по -
дро мом и Вој ло ви ца са То по -
лом, ко јим је пред ви ђе на из -
град ња пра во слав ног хра ма на
углу ули ца Ми хај ла Пе тро ви -
ћа Ала са и Јо ва на Па вло ви ћа.
Исто вре ме но, из са др жа ја пла -
на на овом ме сту из бри сан је
пред ви ђе ни дом кул ту ре.

Пред ло же ни план биће до
25. јануара до сту пан у згра ди
Град ске упра ве, у хо лу на
шестом спра ту и у кан це ла -
ри ји 609.

СИН ДИ КА ТИ

О Ко лек тив ном 
угово ру у НИС-у

Син ди кат Ра фи не ри је наф те
Пан че во, ко ји је део Је дин стве -
не син ди кал не ор га ни за ци је
НИС-а, са оп штио је да су от -
по че ли раз го во ри о но вом ко -
лек тив ном уго во ру за за по сле -
не у Нафт ној ин ду стри ји Ср -
би је, бу ду ћи да са да ва же ћи
Ко лек тив ни уго вор ис ти че 3.
мар та 2020. го ди не.

„У ја ну а ру су пла ни ра не ин -
тен зив не пре го ва рач ке ак тив -
но сти, ко је има ју за циљ до ла -
же ње до нај ква ли тет ни јег ак -
та. Пред став ни ци Син ди ка та
ће По сло дав цу из не ти сва оче -
ки ва ња за по сле них и ини ци ја -
ти ве ко је су рад ни ци из но си ли
Син ди ка ту, а ко је су у функ ци -
ји ка ко уна пре ђе ња по ло жа ја
за по сле них, та ко и да љег уна -
пре ђе ња по сло ва ња ком па ни -
је”, на во ди се у ин фор ма ци ји
Син ди ка та РНП-а.

„Зна чај Ко лек тив ног уго во ра
про из ла зи из чи ње ни це да се
овим ак том рад ни ци ма обез бе -
ђу ју по вла сти це и знат но ши ра
пра ва од ми ни му ма ко ји обез -
бе ђу је За кон о ра ду”, по ру чу ју
син ди кал ни ли де ри. Р. П.

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 услу га, због чи јег
ква ли те та је већ по стао не -
пре ва зи ђен, и то не са мо по
ми шље њу број них Пан че ва -
ца и Пан чев ки већ и ста нов -
ни ка чи та вог ју жног Ба на та.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све
ве ћи број Пан -
чев ки и Пан че -
ва ца би ра За вод
„Пан че вац”, по -
себ но он да ка да
је нео п ход но
ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на
јед ном ме сту и

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА
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Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
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ШТА ИЗ БЕ ГА ВА ТИ

Kада се бо ри те про тив пре -

хла де или гри па, ва жно је

да из бе га ва те на пит ке с ко -

фе и ном, као што су ка фа,

не ке вр сте ча ја и га зи ра ни

со ко ви, јер они цр пу теч -

ност из ор га ни зма. Исто

ва жи и за ал ко хол.

У слу ча ју пре хла де или

гри па не пре по ру чу је се ни

слат ка хра на, јер она де лу -

је по пут ва ли ју ма на иму но -

ло шки си стем. Ше ћер успо -

ра ва бе ла крв на зрн ца, због

че га она спо ри је хва та ју и

уни шта ва ју ви ру се.

УМЕ СТО АПО ТЕ КЕ

Ови при род ни пре па ра ти

делују боље од сред става из

апо те ке.

По ме шај те ка ши чи цу ме -

да са со ком од јед ног ли -

му на, па до дај те је дан де -

ци ли тар то пле во де и

про ме шај те. Пиј те од три

до пет ча ша днев но.

Пре лиј те ка ши чи цу ко ре -

на сле за са два де ци ли тра

охла ђе не кљу ча ле во де, по -

кло пи те и оста ви те да од -

сто ји два на ест са ти. Про -

це ди те и по пиј те у

гу тља ји ма. Овим ча јем мо -

же те ма за ти и на дра же не

но здр ве.

Пре па рат за сми ри ва ње

ка шља на пра ви те та ко што

ће те че твр ти ну сред ње гла -

ви це цр ног лу ка исец ка ти

на коц ки це и си пај те у шер -

пу. До дај те две ка ши чи це

би бе ра и два де ци ли тра во -

де, па ку вај те де сет ми ну -

та. Про це ди те и пиј те то -

пло то ком да на.

РАШИРЕНЕ РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

ОВЕ ПРЕХЛАДЕ НИСУ ГРИП

ЦР НА ХРО НИ КА

Омољ ча ни ухап си ли пљач ка ша ме њач ни це
Осам на е сто го ди шњи М.
В. из Омо љи це ухап шен
је 15. ја ну а ра пре под не у
том се лу на кон што је
опљач као ме њач ни цу.

Он је нај пре ушао уну -
тра ма ски ран, од мах упе -
рио пла сти чан пи штољ у
рад ни цу и уз прет ње за -
тра жио да му да но вац.
Пре ма из ја ва ма ста нов -
ни ка Омо љи це, хра бра
рад ни ца му се нај пре од -
у пр ла и ни је хте ла да по -
сту пи по ње го вом на ре -
ђе њу. Ме ђу тим, он је та -
да по ло мио јед но од ста -
ка ла у ме њач ни ци, ус пео

да узме но вац и ис тр чао
на по ље.

Та да га је при ме ти ла
гру па про ла зни ка ко ја је
би ла на ули ци и спре чи -
ла да по бег не. Они су га
др жа ли све док ни је до -
шла по ли ци ја. Ка ко не -
зва нич но са зна је мо, по -
ли цај ци су пре тре сли ње -
го ву ку ћу јер се сум ња да
се те ре ти за још не ке
пљач ке.

У за јед нич кој ак ци ји
пан че вач ке и зре ња нин -
ске по ли ци је ко ја је спро -
ве де на по на ло гу над ле -
жних ту жи ла шта ва ухап -

ше на су дво ји ца ше сна е сто го -
ди шња ка из око ли не Ко ва чи -
це. Осно ва но се сум ња да су
они по чи ни ли ви ше те шких
кра ђа и те шких кра ђа у по куша -
ју, због че га ће про тив њих би -
ти под не те кри вич не при ја ве.

Они су при ве де ни за то што
су у пе ри о ду од 26. де цем бра
про шле го ди не до 8. ја ну а ра
ове го ди не про ва ли ли у шест
цр ка ва на те ри то ри ји Зре ња -
ни на и Пан че ва и из њих укра -
ли но вац од до бро вољ них при -
ло га вер ни ка. Сум ња се да су
по ку ша ли и да про ва ле две цр -
кве у око ли ни Зре ња ни на, али
ни су ус пе ли. М. Г.Хапшење М. В.



Ве о ма сам ту жна због Не ди ног од ла ска. Она је би ла
јед на див на вас пи та на осо ба, јед на ау тен тич на и пра ва
филм ска глу ми ца. Би ла је ве о ма уз не ми ре на у по след -
ње вре ме. Би ла је мој дра ги при ја тељ и ве о ма смо во ле -
ле да раз го ва ра мо. На дам се да ће се сад од мо ри ти та
ње на уз не ми ре на ду ша. На рав но, не до ста ја ће нам и та -
ква глу ми ца, ко ја је од ра не мла до сти па до кра ја би ла
јед на ле па див на же на, јед но ле по филм ско ли це ко је
се во ли и ко је се пам ти. Ни је би ла за уми ра ње. Шта ја
да ка жем, ко ја оста јем иза њих са ту гом.

(Глу ми ца Ми ра Ба њац, „Да нас”, 13. ја ну ар)

* * *
На ма ни ко ни је нео п хо дан да бу де мо у не при ја тељ -
ским од но си ма, а ти ме по ка зу је мо не под но шљи ву глу -
пост. На рав но, ве ли ке си ле стал но ма ни пу ли шу на ма,
јер им то ни је те шко. Крај њи де сни ча ри та ко ђе на ла зе
сво ју при ли ку. При ме ри це, док су ве ли ке си ле, уз по -
моћ до ма ћих на ци о на ли ста, рас ту ра ле Ју го сла ви ју,
крај њи де сни ча ри из Фран цу ске и Не мач ке су ишли у
Хр ват ску, где су их до че ка ле идеј но бли ске уста ше, ка -
ко би се ту кли про тив „ко му ни стич ке Ју го сла ви је”. Ка -
да је из био рат у БиХ, до ла зи ли су крај њи де сни ча ри из
Ру си је и дру гих зе ма ља да се на срп ској стра ни ту ку
про тив Бо шња ка, баш као што су и исла ми стич ки бор -
ци при сти за ли у по моћ Бо шња ци ма про тив Ср ба и Хр -
ва та. На по слет ку, крај њи де сни ча ри су би ли про тив
агре си је НА ТО-а на СРЈ 1999. због то га што су „Ср би
бра ни ли Евро пу од исла ма”. У свим слу ча је ви ма смо
на ци о нал не ин те ре се угро зи ли њи хо вом „од бра ном”,
да ле ко се жно угро зив ши соп стве ну бу дућ ност. Ни ка да
„на ша на ци ја” не сме да бу де из над исти не и прав де.
На рав но, не са мо крај њи де сни ча ри, за ко је је ау то ри -
тар ни и ксе но фо бич ни на ци о на ли зам оно што их бит -
но иде о ло шки од ре ђу је, већ ни обич ни на ци о на ли сти
не рет ко ни су у ста њу да се од у пру зо ву на ци о нал ног
или кон фе си о нал ног кр да, а на у штрб чо веч но сти.

(Со ци о лог Јо во Ба кић, „Ал Џа зи ра Бал канс”, 12. ја -
ну ар)

* * *

* * *
Од ри ца ти се свог ан ти фа ши стич ког на сле ђа зна чи у
јед ној из вр ну тој ло ги ци при ста ти би ти на гу бит нич кој
и ан ти ци ви ли за циј ској стра ни, а раз лог за та кав по сту -
пак је не ве ро ват но глуп и ба на лан. На тај се на чин на -
вод но же ли ста ви ти до зна ња ка ко је дру штво про тив
при ме не и оправ да ва ња ри гид них ко му ни стич ких прак -
са, при че му се ан ти фа ши стич ка бор ба то ком Дру гог
свет ског ра та по и сто ве ћу је са огра ни че ним при ме на ма
марк си стич ке те о ри је упра вља ња дру штвом, ко ја је би -
ла прак са то ком со ци ја ли стич ког пе ри о да Ју го сла ви је.
Све оно за шта су се бо ри ли Бран ко Ћо пић, Ха сан Ки -
кић, Зи ја Ди зда ре вић и Иван Го ран Ко ва чић је не ста -
ло. Не ма ви ше со ци ја ли зма као ве ре у ово зе маљ ску
прав ду, не ма ви ше Ју го сла ви је као мо де ла за јед нич ког
жи вље ња, др жа ве је дин ства и јед на ко сти, не ма ви ше
ан ти фа ши зма као ме ре свих ства ри. Да нас су пар ти за -
ни из јед на че ни, а не ка да и обез вре ђе ни ји од ко ла бо ра -
ци о ни ста, фа ши ста и кви слин га. Је сте ли при ме ти ли
да о уста шком и чет нич ком по кре ту да нас ни ко ви ше
не го во ри као о кви слин зи ма, као о до ма ћим из дај ни -
ци ма? И они су по ста ли не ка вр ста нео д ре ђе них по -
кре та ко ји су се бо ри ли за не ке иде је и увек се про пу -
шта ре ћи ка ква вр ста по кре та и за ка кве иде је. А си ла
сна ге се ула же у то да се до ка же да су пар ти за ни би ли
зло чин ци, што је пот пу но су лу до. То је тај свет из о кре -
ну тих вред но сти у ко јем жи ви мо, свет исто риј ског ре -
ви зи о ни зма ко ји уни шта ва вред но сти и во ди нас у мрак
пот пу ног без у мља.

(Пи сац Ја смин Агић, пор тал XXZ, 8. ја ну ар)

* * *
Ра ди се о то ме да је на сто ја ње око сло бо де и око људ -
ских пра ва увек та кво да се мо ра ре ћи да је ча ша до по -
ла пра зна. И то је био је дан од раз ло га због ко јих сам
хтео да на пи шем књи гу о не ки ма од љу ди ко ји су обе -
ле жи ли нај те же вре ме бор бом про тив ра та и да би се
са чу ва ли људ ски жи во ти. Упра во за то да се по ка же да,
ко ли ко год њи хов на пор из гле дао не у спе шан, да је он
ипак не за ме њив, да је вред ни ји не го што ми сли мо и
вре дан сва ког по што ва ња, ко је, на жа лост, на овим на -
шим про сто ри ма ни ка да не до би ја. На про сто сам ту
књи гу на пи сао из особ ног и про фе си о нал ног ди вље ња
пре ма љу ди ма по пут Ста ше За јо вић или Бор ке Па ви -
ће вић и мно гих дру гих ко је ни сам ста вио у књи гу. Јер
до бро знам шта зна чи на сто ја ње око исти не у ова квим
дру штви ма, па ми је пот пу но ја сно да би љу ди из ове
књи ге тре ба ли би ти узор и при мер у на шим дру штви -
ма, а не, ка ко се че сто до жи вља ва ју, чу да ци и мар ги -
нал ци, а на ро чи то не ве ле и здај ни ци, из дај ни це, ве -
шти це, ка ко их се увек из но ва оп ту жу је.

(Но ви нар Бо рис Па ве лић, DW, 9. ја ну ар)
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КОНЦЕПТ

ПО ДР ШКА НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

Мо ле бан и ли ти ја на цен трал ним ули ца ма
По сла нич ка ве ћи на у Цр ној
Го ри усво ји ла је пред Но ву го -
ди ну За кон о сло бо ди ве ро и -
спо ве сти, ко ји пред ви ђа да,
уко ли ко вер ске за јед ни це не
до ка жу вла сни штво, др жа ва
по ста је вла сник свих вер ских
обје ка та из гра ђе них до де цем -
бра 1918. Део та мо шње опо -
зи ци је – пре свих Де мо крат -
ски фронт – и Срп ска пра во -
слав на цр ква оштро су се ус -
про ти ви ли усва ја њу, пре ма њи -
ма, не у став ног за ко на, а по -
што он ни је по ву чен из про -
це ду ре, за по че ти су про те сти
гра ђа на и вер ни ка.

Сто га, сво је не за до вољ ство
ова квим раз во јем до га ђа ја из -
ра зи ло је 12. ја ну а ра и пре ко

хи ља ду Пан чев ки и Пан че ва -
ца, ко ји су при су ство ва ли мо -
леб ну и хо да ли у ли ти ји ули -
ца ма гра да. Мо ле бан је одр -

жан у Ус пен ској цр кви, а потом
су вер ни ци про шли кроз цен -
трал не град ске ули це: но ше ни
су тран спа рен ти и за ста ве, а

по вре ме но се чу ло и пе ва ње.
По вор ка се за у ста ви ла код кр -
ста у Град ском пар ку. Та мо су
го вор ни ци из Цр не Го ре и на -
ше зе мље из не ли мно штво кри -
ти ка на ра чун За ко на о сло бо -
ди ве ро и спо ве сти, док је пан -
че вач ки глу мац Ми лен ко Па -
влов ре ци то вао.

Вер ни ци су по зва ни на по -
др шку Срп ској пра во слав ној
цр кви, мо ли тву и бо го бо ја -
жљи вост.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

АЛАР МАНТ НО ЗА ГА ЂЕ ЊЕ ВА ЗДУ ХА У ГРА ДУ

УДИ ШЕ МО ОТРО ВЕ С МА ЛО КИ СЕ О НИ КА
Из бе га ва ти
задржава ње на
отворе ном ују тро 
и увече

Ових да на у не ко ли ко гра до ва
у Ср би ји и ре ги о ну бе ле жи се
пре ко мер на за га ђе ност ва зду -
ха, а при вр ху те ли сте на ла зи
се Пан че во. Љу ди уди шу опа -
сан „кок тел” пра шка стих ма -
те ри ја, ди ма, ча ђи, угљен-ди -
ок си да, со ли, ки се ли на и ме -
та ла и у Бе о гра ду, Ни шу, Сме -
де ре ву, Ва ље ву, Ко сје ри ћу, Кра -
ље ву, Кра гу јев цу, Ужи цу... Да
је ва здух ве о ма за га ђен, по ка -
зу ју и по да ци Аген ци је за за -
шти ту жи вот не сре ди не, а пре -
ма Свет ској али јан си за здра -
вље и за га ђе ње, Ср би ја је ме ђу
зе мља ма ко је има ју нај за га ђе -
ни ји ва здух на све ту.

Днев на пре ко ра че ња кон цен -
тра ци је отров них ма те ри ја у
ва зду ху у по ме ну тим гра до ви -
ма по на вља ју се из го ди не у
го ди ну, али гу ста ма гла за ко ју
се го лим оком не мо же утвр -
ди ти да ли је при род на по ја ва
или смог ове зи ме пре ду го „при -
ти ска” тло.

Ка шаљ и сте за ње у гру ди ма

Си ту а ци ја је за бри ња ва ју ћа: су -
спен до ва не че сти це, ко јих је
пре пун ва здух, про ла зе и кроз
нај ма ње ди сај не пу те ве, сти жу
до нај у да ље ни јих де ло ва плу ћа
и има ју ви ше стру ко не га тив но
деј ство на ор га ни зам. Ала р ме
су упа ли ле број не ор га ни за ци је
ко је се ба ве за шти том жи вот не
сре ди не – пре ма по да ци ма Свет -
ске здрав стве не ор га ни за ци је, у
Ср би ји го ди шње умре ви ше од
6.500 љу ди од по сле ди ца за га -
ђе но сти ва зду ха.

Чак и здра ви љу ди мо гу да
осе те по сле ди це уко ли ко се ду -
же за др жа ва ју на отво ре ном ују -
тро и уве че, од но сно у вре ме
ка да је у ва зду ху нај ви ше опа -
сних ма те ри ја. Зна ци да не што
ни је у ре ду мо гу би ти ка шаљ,
ири та ци ја очи ју, но са и гр ла,

кра так дах и сте за ње у гру ди -
ма. Ка да го во ри мо о из ла га њу
деј ству пре ко мер но за га ђе ног
ва зду ха, нај у гр о же ни је гру пе су
де ца, труд ни це и ста ре осо бе,
али ни су иму ни ни рад ни ци и
спор ти сти ко ји ра де или тре -
ни ра ју на отво ре ном.

Ста нов ни ке Пан че ва и дру -
гих гра до ва под јед на ко угро -
жа ва ју са о бра ћај, ло ши ме те о -
ро ло шки усло ви и ло жи шта на
чвр ста го ри ва. На и ме, ниг де у
Евро пи се не во зе у то ли ко ве -
ли ком бро ју као у Ср би ји ау то -
мо би ли са за ста ре лим мо то ри -
ма ко ји ис пу шта ју пре ко мер не
ко ли чи не ме та на, угљен-ди ок -
си да и дру гих га со ва.

И по ред то га што у на шем
гра ду то пла не ЈКП-а „Гре ја ње”
ра де на гас, а и ра сте број до ма -
ћин ста ва ко ја за гре ја ње уво де
овај енер гент, ка да се зи ми уђе
у по је ди не де ло ве Пан че ва, по -
пут Ми се и Ку де љар ца, где ста -
нов ни ци за по ди за ње тем пе ра -
ту ре у до мо ви ма ко ри сте чвр -
ста го ри ва, очи глед но је ства ра -
ње ма гле од ди ма из оџа ка. Уз
то, то ком зим ских ме се ци се че -
сто де ша ва да због ви со ког ва -
зду шног при ти ска и од су ства

ве тра и па да ви на на ста ју при -
зем не ин вер зи је ко је спре ча ва -
ју вер ти кал но кре та ње ва зду ха.

Због то га не ма ње го вог стру -
ја ња, па до ла зи до на го ми ла -
ва ња и за др жа ва ња че сти ца
зага ђу ју ћих ма те ри ја у ни жим
сло је ви ма ат мос фе ре.

Срп ски ау то-от пад

По да так да су пр ва ово се зонска
пре ко мер на за га ђе ња вазду ха

за бе ле же на у пе ри о ду ка да су
днев не тем пе ра ту ре би ле ви -
ше од про се ка и ка да још ни је
по че ла греј на се зо на, за мно ге
је био до во љан да за нај ве ће
узроч ни ке то га про гла се за ста -
ре ла во зи ла.

С тим у ве зи, про шле го ди не
се Ми ни стар ство за за шти ту жи -
вот не сре ди не огла си ло са оп -
ште њем у ко јем је, из ме ђу оста -
лог, ста ја ло и сле де ће: „У да ни -
ма ка да не ма гре ја ња, то пла на,
зна чај ни јег ин ду стриј ског за га -
ђе ња ни ти ки ше или ве тра, мо -
гли смо да ви ди мо ва здух. Са да
је ви ше не го из ве сно да су са о -
бра ћај, ње го ва ви со ка уче ста -
лост, ау то мо би ли и во зи ла са
за ста ре лим мо то ри ма дра ма -
тич но при сут ни за га ђи вач, не -
при ја тељ на шег здра вља”.

Ме ђу тим, ова ре ше ност да
си ту а ци ја поч не да се ме ња на -
бо ље за сад је са мо де кла ра тив -
на. Иа ко је над ле жно ми ни -
стар ство на ја вљи ва ло да ће за -
бра ни ти да се у Ср би ју уво зе

ау то мо би ли с мо то ри ма „евро
3” и „евро 4” јер нај ви ше угро -
жа ва ју жи вот ну сре ди ну, то се
још увек ни је до го ди ло. Во жња
тих ау то мо би ла је одав но за -
бра ње на у Евро пи и они се тамо
тре ти ра ју као от пад, а су прот -
но то ме из го ди не у го ди ну у
све ве ћем бро ју уво зе се у Ср -
би ју – од 117.413 та квих че -
тво ро точ ка ша то ком 2016. до
141.918 у тек за вр ше ној години.

И у Пан че ву је слич на сли ка:
до вољ но је да се у вре ме са о -
бра ћај них шпи це ва про ђе кроз
нај про мет ни је ули це да би се
од мах за кљу чи ло ка ко у гра ду
до ми ни ра ју ста ра во зи ла.

По во дом ак ту ел не си ту а ци -
је огла сио се и за штит ник гра -
ђа на у Ср би ји Зо ран Па ша лић,
ко ји је по чет ком не де ље по -
кре нуо по сту пак кон тро ле Ми -
ни стар ства за шти те жи вот не
сре ди не. Ка ко се на во ди из кан -
це ла ри је ом буд сма на, ре сор но
ми ни стар ство „у ду жем вре -
мен ском пе ри о ду ни је спро ве -
ло ни јед ну кон крет ну ме ру” у
ве зи са жал ба ма гра ђа на на за -
га ђе ње ва зду ха.

Исто вре ме но, ми ни стар Го -
ран Три ван из ја вио је да ће др -
жа ву сма ње ње за га ђе ња ко шта -
ти 2,4 ми ли јар де евра, као и да
овог ме се ца по чи њу про ве ре да
ли су ло кал не са мо у пра ве усво -
ји ле соп стве не пла но ве на ову
те му.

М. Глигорић и С. Трајковић

ИН СТИ ТУТ „БА ТУТ”:

Без па ни ке, при ме ни ти ме ре за шти те
Ми ни стар ство здра вља и

Ин сти тут за јав но здра вље

Ср би је „Др Ми лан Јо ва но -

вић Ба тут” упу ти ли су апел

да због сте пе на за га ђе ња

ва зду ха у Ср би ји не тре ба

па ни чи ти и ука за ли на зна -

чај при ме не ме ра за шти те у

усло ви ма ае ро за га ђе ња.

Струч ња ци ка жу да обич -

не, хи рур шке ма ске ни су

ефи ка сна за шти та, јер под

ути ца јем то плог ва зду ха ко ји

из ди ше осо ба вла жи по вр -

ши ну ма ске, чи ме се на ру ша -

ва ње на фи зич ка струк ту ра.

Уме сто то га, гра ђа ни мо гу да

бла го пре кри ју ди сај не пу те -

ве ша лом или ка пу том, али

да их на кон то га од мах ски -

ну, јер се за га ђу ју ће чести це

за др жа ва ју на тка ни ни.

У са оп ште њу „Ба ту та” пи -

ше да осе тљи ве осо бе – оне

с хро нич ним обо ље њи ма,

ма ла де ца и ста ри ји – тре ба

да огра ни че свој бо ра вак на -

по љу у ју тар њим и ве чер -

њим са ти ма, као и да „пре -

ма по твр ђе ним ин фор ма ци -

ја ма из здрав стве них уста -

но ва број де це ко ја су при -

мље на на ле че ње ни је по ве -

ћан, већ је уо би ча јен у од но -

су на прет ход не го ди не у

истом вре мен ском пе ри о ду”.

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ ПАН ЧЕ ВО

Ути цај на здра вље: опа сан!
На ве о ма ин фор ма тив ном

сај ту За во да за јав но здра -

вље Пан че во (www.zjzpa.

org.rs) гра ђа ни се не пре ста -

но мо гу ин фор ми са ти о по -

да ци ма о ква ли те ту ва зду ха

у на шем гра ду. Ло ка ци је на

ко ји ма се вр ше ме ре ња су

са ма згра да За во да, Ва тро -

га сни дом и на се ља но ва

Ми са и Стре ли ште. По ред

тач них из ме ре них вред но -

сти (не)ква ли те та ва зду ха,

сва ко днев но се ис ти чу и

здрав стве ни ин декс и оце -

на ути ца ја на здра вље љу -

ди. По след њих да на се по -

на вља иста оце на – ути цај

на здра вље: опа сан! По себ -

но алар мант ни ре зул та ти

по ја вљу ју се на Стре ли шту,

ма да је и у дру гим кра је ви -

ма гра да си ту а ци ја у нај ма -

њу ру ку не здра ва.
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Боље шал него маска на лицу
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НА СТА ВАК МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРО ЦЕ СА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ У РА ФИ НЕ РИ ЈИ

Сти же са вре ме на тех но ло ги ја
Сма њи ће се еми си ја
че сти ца

Наша рафинерија је
међу најмодернијима
у овом делу Европе

Ком па ни ја НИС на ста вља ин -
ве сти ци је у пан че вач ку ра фи -
не ри ју. Кра јем про шле го ди не
пот пи сан је уго вор вре дан осам -
де сет ми ли о на евра о на бав ци
са вре ме не тех но ло ги је за мо -
дер ни за ци ју по стро је ња ка та -
ли тич ког кре кин га (FCC) у Ра -
фи не ри ји наф те Пан че во. Ру -
ско-срп ски нафт ни ги гант скло -
пио је спо ра зум с ре но ми ра -
ном ме ђу на род ном ком па ни -
јом „Lummus Technology”. У
име НИС-а уго вор је пот пи сао
Вла ди мир Га гић, ди рек тор Бло -
ка Пре ра да НИС-а, и тим по -
во дом он је ре као:

– НИС де лу је на ве о ма зах -
тев ном ре ги о нал ном тр жи шту
нафт них де ри ва та и за то је на -
ше опре де ље ње да стал ном мо -
дер ни за ци јом ја ча мо кон ку -
рент ност Ра фи не ри је наф те у
Пан че ву. На бав ка но ве тех но -

ло ги је и из град ња но вог по -
стро је ња у Ра фи не ри ји но ви је
ко рак у по ве ћа њу вред но сти
кор пе на ших про из во да, а за
нас су јед на ко ва жни и еко ло -
шки ефек ти ко је ће мо оства -
ри ти. Ве ли ко је за до вољ ство
што у овом ва жном про јек ту
са ра ђу је мо с ре но ми ра ним ком -
па ни ја ма, као што је „Lummus
Technology”, наш ви ше го ди -
шњи парт нер у мо дер ни за ци ји
пре ра ђи вач ких ка па ци те та
НИС-а.

Реч је о на став ку ви ше го ди -
шње са рад ње НИС-а са овом
ком па ни јом (ре а ли за ци ја про -
је ка та из град ње ком плек са за
бла ги хи дро кре кинг и хи дро о -
бра ду, пр ва фа за мо дер ни за -
ци је Ра фи не ри је и По стро је ња
за ду бо ку пре ра ду, као ка пи -
тал ни про је кат дру ге фа зе мо -
дер ни за ци је пре ра ђи вач ких ка -
па ци те та НИС-а) – сва ова по -
стро је ња из гра ђе на су по ли -
цен ца ма ком па ни је „Lummus
Technology”.

Пре ма ре чи ма ме наџ мен та
НИС-а, ре а ли за ци ја овог про -
јек та до не ће број не по слов не и
еко ло шке ко ри сти. Но ве тех -

но ло ги је до при не ће по ве -
ћа њу про из вод ње про пи ле -
на (ва жно за суд би ну „Пе -
тро хе ми је”), а би ће из гра -
ђе но и по стро је ње за про -
из вод њу ви со ко ок тан ске
ком по нен те бен зи на. Поред

то га, пре ма тврд ња ма НИС-а,
умно го ме ће би ти сма ње на еми -
си ја чвр стих че сти ца и ефи ка -
сни ја про из вод ња бен зи на с би -
о ком по нен том. Тре ба ло би да
ра до ви бу ду за вр ше ни до дру -
гог квар та ла 2024. го ди не.

Фир ма „Lummus Technology”
во де ћи је из да вач ли цен ци за
соп стве не тех но ло ги је ко је се
ко ри сте у обла сти пе тро хе ми -
је, пре ра де наф те, га си фи ка -
ци је и пре ра де га са. Као ком -
па ни ја ко ја има исто ри ју ду гу
пре ко сто го ди на, са око 3.400
па те на та и њи хо вих при ме на,
„Lummus Technology” има јед -
ну од нај ра зно вр сни јих ле пе за
тех но ло ги ја у овој ин ду стри ји
ко је су до ступ не нафт но-га -
сном сек то ру.

Ра фи не ри ја наф те у Пан че -
ву јед на је од нај мо дер ни јих
ра фи не ри ја у овом де лу Евро -
пе, с мак си мал ним го ди шњим
ин ста ли са ним ка па ци те том
пре ра де од 4,8 ми ли о на то на,
а НИС је је дан од нај ве ћих вер -
ти кал но ин те гри са них енер гет -
ских си сте ма у ју го и сточ ној
Евро пи, с ви ше од 11.000 за -
по сле них. Основ не де лат но сти
НИС-a су ис тра жи ва ње, про -
из вод ња и пре ра да наф те и
при род ног га са, про мет ши ро -
ког асор ти ма на нафт них и га -
сних де ри ва та, као и ре а ли за -
ци ја про је ка та у обла сти енер -
ге ти ке и пе тро хе ми је.

ПРО ГРА МЕР НИ КО ЛА КР СТИЋ ОСМИ СЛИО ПА МЕТ НУ РУ КА ВИ ЦУ

Изум ко ји сле пи ма ме ња жи вот
Помоћ особама без
вида у свакодневици

Ако све бу де те кло по пла ну и
ако бу де до вољ но раз у ме ва ња
и до бре во ље оних ко ји од лу -
чу ју о фи нан си ја ма, ова го ди -
на би за сле па ли ца у на шој
др жа ви, а и ши ре, мо гла да бу -
де мо жда и нај бо ља до са да,
бар ка да је реч о ква ли те ту њи -
хо вог жи во та.

На и ме, у мар ту ове го ди не
тре ба ло би да се на ђе у про да -
ји па мет на ру ка ви ца за сле пе,
сво је вр стан мул ти функ ци о нал -
ни уре ђај ко ји је осми слио два -
де се то го ди шњи Ни ко ла Кр стић,
сту дент Ра чу нар ског фа кул те -
та у Бе о гра ду. Он је са сво јим
ко ле гом Иго ром Су жње ви ћем,
сту ден том Еко ном ског фа кул -
те та, ко ји се ба ви би знис раз -
во јем, по кре нуо стар тап „Ано -
ра”, те је овај дво јац то ком про -
шле го ди не ор га ни зо вао са -
стан ке са сле пим ли ци ма и
пред став ни ци ма ло кал них са -
мо у пра ва ка ко би их упо знао
са овим про на ла ском.

– Ру ка ви ца за сле пе је мул -
ти функ ци о нал ни уре ђај чи ја
је основ на на ме на да по мог не
сле пи ма при оба вља њу сва ко -
днев них ак тив но сти по мо ћу
ори јен та ци је, де тек ци је бо ја,
нов ча ни ца, ин тен зи те та све -
тло сти, из го ва ра ња да ту ма и
са та, али и по мо ћу оп ци је panic

button, ко ја сле пи ма омо гу ћа -
ва да, уко ли ко се из гу бе, по -
ша љу дру гој осо би сво ју ло ка -
ци ју. Украт ко, ру ка ви ца са др -
жи де сет функ ци ја, ко је на
клик јед ног дуг ме та омо гу ћа -
ва ју сле пи ма да бу ду што
самостал ни ји – ка же нам Ни -
ко ла Кр стић.

Он је овај свој изум по чео да
раз ви ја још као ђак сред ње
елек тро тех нич ке шко ле, а у
мар ту ове го ди не тре ба ло би
да ру ка ви ца бу де до ступ на за -
ин те ре со ва ним ко ри сни ци ма.

– Ру ка ви ца ће у Ср би ји ко -
шта ти 380 евра, а у ино стран -
ству ће би ти знат но ску пља.
Це ну за на шу зе мљу смо спу -
сти ли, јер је наш циљ да што
ви ше сле пих љу ди у Ср би ји ову
ру ка ви цу до би је бес плат но уз
по моћ др жав них ин сти ту ци ја

и ло кал них са мо у пра ва, дру -
штве но од го вор них ком па ни ја
и др жав них фон до ва – ПИО и
РФ ЗО. На то ме ра ди мо: пред -
ста вља мо про то тип сле пи ма,
али и пред став ни ци ма ло кал -
них са мо у пра ва ко ји од лу чу ју
о фи нан си ја ма. На да мо се да
ће, ка да бу де мо до шли у Пан -
че во с фи нал ним про из во дом,
ло кал на са мо у пра ва обез бе ди -
ти од ре ђе ни број ру ка ви ца за
сле пе у ва шем гра ду – ис та као
је Игор Су жње вић.

Ов да шња Ме ђу оп штин ска
ор га ни за ци ја Са ве за сле пих и
сла бо ви дих (МОСС) бро ји око
480 чла но ва из Пан че ва, Ко -
ви на, Ко ва чи це, Опо ва и Али -
бу на ра и јед на је од ве ћих ор -
га ни за ци ја тог ти па у на шој
зе мљи. О про бле ми ма с ко ји -
ма се сле пи у на шем гра ду су -
сре ћу го во ри ло се већ мно го
пу та до са да. Не до ста так звуч -
них се ма фо ра, ар хи тек тон ске
ба ри је ре, не за по сле ност и не -
ра зу ме ва ње око ли не са мо су
не ки од њих. Не ма сум ње да
би па мет на ру ка ви ца умно го -
ме до при не ла убла жа ва њу, ако
не и ре ша ва њу мно гих од њих.
Пи та ње је са мо да ли ће би ти
слу ха за та ко не што у др жа ви
у ко јој чак и основ но по ма га -
ло као што је бе ли штап, вре -
дан око хи ља ду ди на ра, сле па
ли ца на ба вља ју о соп стве ном
тро шку. Д. К.

ВЕ ЛИ КА МА ТУ РА –
ПРОБЛЕМ У НА ЈА ВИ

Фа кул те ти тра же
додатна те сти ра ња

Пр ва др жав на или ве ли ка ма ту ра
за гим на зи је и сред ње струч не шко -
ле би ће одр жа на у ју ну 2022. го ди -
не, а за тро го ди шње обра зов не про -
фи ле го ди ну да на ра ни је. Про блем
и да ље пред ста вља став де ка на по -
је ди них др жав них фа кул те та ко ји
се про ти ве то ме да ве ли ка ма ту ра
бу де је ди ни тест зна ња. Они се за -
ла жу да се уве ду још не ка те сти ра -
ња ма ту ра на та и сма тра ју да оно
за шта се за ла же Ми ни стар ство
про све те ни је по у здан мо дел.

Став над ле жних је ја сан, они су
про тив то га, јер је за де цу ве о ма
стре сно да у крат ком ро ку има ју два
те шка ис пи та и фа кул те ти ма ну де
са рад њу: да се про фе со ри с фа кул -
те та укљу че у из ра ду ма тур ских за -
да та ка ка ко би ко на чан ре зул тат био
до бар по ка за тељ зна ња ма ту ра на та.
Др жа ва да је сло бо ду фа кул те ти ма
да се уна пред опре де ле за ни во зна -
ња од ре ђе них пред ме та, без об зи ра
на то да ли се по ла жу као оба ве зни
или из бор ни део др жав не ма ту ре,
ко ји је нео п хо дан за ран ги ра ње при -
ли ком упи са на од ре ђе ни фа кул тет.
Ујед но, на не ким фа кул те ти ма, као
што су умет нич ки, би ће оста вље на
мо гућ ност да вр ше до дат не про ве -
ре ве шти на и зна ња.

Пре зва нич не др жав не ма ту ре
сред њо школ ци ће има ти ви ше проб -
них ис пи та, та ко да ће у ма ју у
свим шко ла ма (гим на зи је, сред ње
струч не и умет нич ке шко ле) би ти
одр жан пр ви проб ни тест. Ова кав
об лик про ве ре зна ња спро во ди ће
се сва ке го ди не, као при пре ме уче -
ни ка, шко ле и це лог си сте ма за
оно што их че ка.

Ка ко је ра ни је на ја вље но, тест
на др жав ној ма ту ри има ће 40 за -
да та ка, од че га ће 10 би ти са основ -
ног, 20 са сред њег и 10 с на пред -
ног ни воа. Ис пит ће тра ја ти че ти -
ри са та, а број бо до ва ће би ти раз -
ли чит у од но су на ни во за да та ка.

Шта год ви ми сли ли,
лектира ће ва ше де те
учини ти са мо по у зда ни јим и
до при не ће ње го вом
зрелијем од но су пре ма све ту

Да ли џа ба чу ва мо ћи ри ли цу? Хо ће
ли сле де ће генерaције уоп ште чи та ти
књи ге? Ако је су ди ти по са да шњим
на ра шта ји ма и њи хо вом од но су пре -
ма школ ској лек ти ри, мр ка ка па!

Де це ни ја ма већ тра ју рас пра ве о то -
ме да ли де ца у окви ру на ста ве тре ба
да чи та ју књи ге. Јед ни сма тра ју да је
то про сто гу бље ње вре ме на и да „пре -
те ра но чи та ње мо же чо ве ку да на пра -
ви про блем у жи во ту”, док дру ги сма -
тра ју да је ва жно де ци уса ди ти љу бав
пре ма књи зи, јер зна ње су ре чи и ми -
сли мо ре чи ма, а чи та њем до ла зи мо
до њих. Ови пр ви ве ру ју да што ма ње
знаш, то је бо ље по те бе, а ови дру ги
да што ви ше чи таш, бо љи си чо век...

А ђа ци ко ђа ци. Ве ћи на њих сма -
тра да је вре ме про ве де но над не ким
ро ма ном или зби р ком при ча из гу бље -
но и на раз не на чи не се сна ла зе да
ис пу не оба ве зе из школ ског про гра -
ма ко ји – још увек! – лек ти ру про пи -
су је као оба ве зу. Ин тер нет им у то ме
иде на ру ку – ту се мо гу на ћи го то ви
ра до ви, од но сно пре при чан са др жај
свих књи га ко је би ђа ци, у те о ри ји,
мо ра ли да про чи та ју и да их пре при -
ча ју сво јим ре чи ма.

Уме сто то га, ђа ци у два кли ка ми -
шем до ла зе до „пре при ча ка”, ка ко они

зо ву ове са жет ке, ко ји им ште де труд
и вре ме. Не ки од њих су со лид но ура -
ђе ни, али је ве ћи на углав ном уте ме -
ље на у оп ште по зна тим чи ње ни ца ма...
Про блем је у то ме што је упо тре ба
ових „пре при ча ка” кла сич но пре пи -
са ва ње и што, опре де љу ју ћи се за њих,
ђа ци оста ју ус кра ће ни за ле по ту пи -
шче ве ре чи. Али ко га је бри га!

Због то га, у њи хо вој ин тер пре та ци -
ји, Ана Ка ре њи на је „кур ва ко ја је
због Врон ског оста ви ла јед ног па пуча -
ра”, а Соф ка из де ла Бо ре Стан ко ви -
ћа је „су пер ри ба чи ји је та та кре тен”.

Ово је, на жа лост, са мо један од на -
чи на ис по ља ва ња оп штег трен да да се,
уме сто зна ња, де ци пру жа ју
ин стант ин фор ма ци је
пу тем ин тер -
не та. Али

ова за ме на оси ро ма шу је оп шти и мен -
тал ни раз вој де те та, твр де струч ња ци.

Струч ња ци зна ју

Љи ља на Шел мић, пси хо лог у Ма шин -
ској шко ли, ка же да при ли ком чи та -
ња де те пр вен стве но, пра те ћи рад њу,
раз ви ја кон цен тра ци ју и са мим тим
учи да бу де фо ку си ра но на те му. На
тај на чин де те ве жба сво је по тен ци ја -
ле и ње го ва па жња по ста је усме ре на

на од ре ђе ни из вор ин фор ма ци ја. Сва -
ка мен тал на ак тив ност ко ја се од но си
на уче ње, пам ће ње и чи та ње ве жба
де те тов мо зак и у фи зи о ло шком сми -
слу, што до при но си ње го вој оштро -
ум но сти. Про сто ка за но: сва ко ве жба -
ње под сти че мо зак да бо ље
функ ци о ни ше.

– Чи та ње, на ро чи то де ла
раз ли чи тих ау то ра, омо гу ћа -
ва су срет с раз ли чи тим сти ло -
ви ма пи са ња, као и раз ли чи -
тим при сту пи ма у са гле -
да ва њу про -
бле ма и

си ту а ци ја. Та ко де те сти че увид да не -
ма по гре шних од го во ра, већ са мо раз -
ли чи тих ин тер пре та ци ја. На тај на -
чин се раз ви ја са мо по у зда ње у лич ни
суд, што до при но си не са мо ве ћој си -
гур но сти у се бе већ и мно го зре ли ји и
ре ал ни ји од нос пре ма све ту ко ји нас
окру жу је – ка же Љи ља на Шел мић и
ис ти че да се чи та њем по ве ћа ва реч -
ник и раз ви ја је зик, а де те ко је ре дов -
но чи та спо соб ни је је да уви ди и ја -
сни је при ка же свој уну тра шњи свет и
сво је до жи вља је, а да при том не ма бо -
ја зан да ће би ти по гре шно схва ће но.

Она још до да је да чи та ње, на ро чи то
у мла ђем уз ра сту, раз ви ја кре а тив ност,
од но сно спо соб ност да се иден ти фи -
ку ју од ре ђе не чи ње ни це у раз ли чи тим
обла сти ма, ко је се он да мо гу ме ђу соб -
но по ве за ти. Да би де те би ло кре а тив -
но, нео п ход но је да по се ду је ви ше зна -
ња из ви ше обла сти, ка ко би мо гло да
их ме ђу соб но по ве же. За то чи та ње од
ма лих но гу омо гу ћа ва аку му ла ци ју ин -
фор ма ци ја, ко је ће у ка сни јем уз ра сту
мо ћи да се с ла ко ћом по ве жу.

Де цу углав ном „сма ра ју” де ла ко ја
им на став ни ци за да ју – до сад на су,
не ра зу мљи ва… И ту је про блем. Те -
шко да мо де ран сред њо шко лац мо же
да се из бо ри с је зи ком „Гор ског ви -
јен ца” или „Не чи сте кр ви” и ма ло је
ве ро ват но да су ђа ци ма за ни мљи ве
„Се о бе” Цр њан ског и при ча о По ду -
нав ском пу ку – „жи во ту под ту ђом
во љом и за туђ ра чун”.

– Књи га тре ба да бу де ин те ре сант -
на и да под сти че ра до зна лост. Про -
грам пре по ру че них де ла у шко ла ма
је све ви ше не за ни мљив уче ни ци ма,
јер опи су је пе ри од ко ји је да ле ко иза
нас и у ве ли кој ме ри пре ва зи ђен. За -
то што сва ко вре ме има сво је хе ро је,
тре ба омо гу ћи ти уче ни ци ма да про -
на ђу сво је ју на ке у мо дер ним ро ма -
ни ма, да ти им мо гућ ност да би ра ју
ли те ра ту ру пре ма сво јим кри те ри ју -
ми ма, ко је ће сва ка ко обра зло жи ти
и по де ли ти или пре по ру чи ти сво јим
вр шња ци ма – сма тра Љи ља на
Шелмић.

Бор ба про тив ва ра ња

Док се не што не про ме ни, на ста ви ће
се рат из ме ђу ђа ка и про фе со ра ка да
је реч о чи та њу лек ти ре. По је ди ни
про фе со ри се пра ве лу ди и то ле ри шу
ђа ци ма „пре прич ке”. Они ри го ро зни -
ји не од у ста ју – тра же та ко зва не днев -
ни ке чи та ња и ђа ци ма да ју те сто ве
ка ко би утвр ди ли да ли су за и ста про -
чи та ли де ло: ко ли ко на цр та них пти -
ца има на ко ри ца ма Ку ра на, ко ји је
Ах мет по кло нио Ну ру ди ну у ро ма ну
„Дер виш и смрт”, или ка ко гла си пр -
ви стих „Или ја де”. Ова пре те ри ва ња,
на из глед, не ма ју сми сла, али иза њих
сто ји ја сна на ме ра про фе со ра да се
спре че по вр шност и ва ра ње.

Бор ба про тив ово га мо жда из гле да
уза луд на, али нас сва ко дне ви ца учи
да је ви ше не го по треб на!

ЛЕК ТИ РА У ШКО ЛИ

ЧИ ТА ЊЕ КЊИ ГА ВЕ ЖБА МО ЗАК

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

НАЈТРАЖЕНИЈИ НАСЛОВИ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Да нас има мно го ства ри ко је нам

по ма жу да „уби је мо вре ме” – а

књи ге сва ка ко то ни су. Ме ђу тим, у

на шем гра ду ства ри су дру га чи је. У

из ве шта ју ко ји смо до би ли у Град -

ској би бли о те ци чи та ње као на ви -

ка још ни је иш че зло. За ни мљи во је

да ак тив ни чла но ви Град ске би бли -

о те ке, да ро дав ци, ре дов ни, по ча -

сни чла но ви, пен зи о не ри, уче ни ци

и сту ден ти чи не два де се так про це -

на та укуп ног ста нов ни штва на шег

гра да, а уку пан број ко ри сни ка на

по зајм ном оде ље њу за од ра сле

тре нут но је 8.877.

Про ве ри ли смо и то да је књи га с

нај ве ћим бро јем по зај ми ца у 2019.

го ди ни би ла „Пу сти њак” То ма са Ри -

да ла, а по сле ње ко ри сни ци су нај -

ви ше тра жи ли „Олуј ну се стру” Лу -

син де Рај ли, као и Бак ма нов ро ман

„Чо век по име ну Уве”. По след ње на

овој топ-ли сти су и књи ге на ше спи -

са те љи це Је ле не Ба чић Алим пић

„Ка зна за грех” и „Ниг де не ма те”.

Овај спи сак, с ког је из о ста вље но

оба ве зно шти во – лек ти ра, раз ли ку -

је се од оних у књи жа ра ма по бро ју

на до ла зе ћих књи га, али се по ма те -

ри ји и вр сти књи га сва ка ко по кла па.

Нај мла ђи и нај сла ђи ко ри сни ци

Би бли о те ке у про шлој го ди ни нај ви -

ше су чи та ли Тве но вог „То ма Со је -

ра”, Сте ри ји ну „По кон ди ре ну ти кву”,

Ан дри ће ве „При че о де ци”, Де фо о -

вог „Ро бин зо на Кру соа”, као и Ћо пи -

ћев ро ман „Ор ло ви ра но ле те”.

Ј. Катана
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Сва ко го ди шње до ба зах те ва
дру га чи ји при ступ не зи ли -
ца. У зим ским да ни ма нај ве -
ћи не при ја те љи ко же су хлад -
но ћа, ве тар, као и то пао и сув
ва здух од гре ја ња. Они ису -
шу ју по вр шин ски слој ко же,
па је нео п ход на по ја ча на хи -
дра та ци ја. То ком зи ме тре ба
ко ри сти ти пре па ра те ко ји на
по вр ши ни оста вља ју за штит -
ни филм, као и ма сни је кре -
ме, јер оне пра ве ба ри је ру, па
штет ни спољ ни аген си не мо -
гу да про дру до ко же.

Код ода би ра кре ме од кру -
ци јал ног зна ча ја је њен са став.
Она тре ба да бу де бо га та ви -
та ми ни ма, ми не ра ли ма, оли -
го е ле мен ти ма, пеп ти ди ма, хи -
ја лу ро ном и оста лим бит ним
ак тив ним суп стан ца ма. Ва жно
је и да кре ма бу де на ме ње на

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

Зим ска не га ли ца

Туђе мишљење

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

С ви со ким при ти ском се но си сва ки дру ги

од ра стао ста нов ник на ше зе мље. Aко се

бла го вре ме но не ле чи, oво под му кло обо -

ље ње мо же да иза зо ве шлог, ср ча ни ин -

фаркт, ате ро скле ро зу, бо ле сти бу бре га и

мре жња че и број не дру ге те го бе.

Ево не ко ли ко са ве та ко ји ће вам по мо ћи да, уз про ме ну жи вот них

на ви ка и аде кват ну те ра пи ју, сни зи те крв ни при ти сак.

Сва ког ју тра на пра зан сто мак по пиј те два де ци ли тра то пле во де

по ме ша не с јед ном ка ши ком ја бу ко вог сир ће та и јед ном ка ши ком ме -

да. Пиј те по два де ци ли тра све жег со ка од це ле ра три пу та днев но то -

ком јед ног до три ме се ца, све док се крв ни при ти сак не нор ма ли зу је.

Ци мет је још је дан уку сан за чин ко ји сни жа ва при ти сак. По спи те га по

жи та ри ца ма за до ру чак или га до дај те у зо бе ну ка шу, па чак и у ка фу.

На пра ви те и овај нео би чан чај. Са стој ци: два греј па, три ли му на,

две гла ви це цр ног лу ка, шест гла ви ца бе лог лу ка, по ла си ро вог па -

тли џа на и де сет шо љи ца во де. Усит ни те бе ли лук и исец кај те цр ни

лук и па тли џан на коц ки це. Све то ста ви те у ло нац и пре лиј те са де -

сет шо љи ца во де. За греј те до кљу ча ња, па сма њи те ва тру и ку вај те

још де сет ми ну та. Оста ви те чај да од сто ји око 24 са та на там ном и

хлад ном ме сту. На кон то га про це ди те. Ис це ди те греј пфрут и ли мун

и до дај те сок у чај. Пиј те по де ци ли тар на пит ка, три пу та днев но.

Тра ва ри по себ но пре по ру чу ју овај чај про тив хи пер тен зи је. По три

ка ши ке сит но здро бље ног ли ста ма сли не, ли ста и цве та или зре лих

пло до ва гло га и јед ну ка ши ку сит но здро бље ног ли ста и цве та хај ду -

чи це пре лиј те са 1,4 ли тра про кљу ча ле во де, по кло пи те и оста ви те

да од сто ји сат вре ме на. Про це ди те и, по же љи, за сла ди те ме дом.

Пиј те по два де ци ли тра пре и по сле до руч ка, руч ка и ве че ре. Те ра -

пи ја тра је три де сет да на.

За греј те ле де не
ру ке и но ге

на шем кли мат ском под не бљу,
јер сва ки део све та има дру га -
чи ју кли му, па се са мим тим
и по тре бе ко же раз ли ку ју.

Спек тар про из во да је ве ли -
ки, те ода бир кре ме ни је лак.
Ако се во ди те за це ном, углав -
ном не ће те по гре ши ти, јер ви -
ша це на у ве ћи ни слу ча је ва
зна чи да про из вод са др жи све
го ре на ве де не са стој ке. Ко зме -
ти ка ор ган ског по ре кла је све
ви ше за сту пље на. Да би ва ша
ко жа мо гла да при ми све ко -
ри сно из кре ме, пр во мо ра те
до бро да је очи сти те и при -
пре ми те, та ко што ће те, за ви -
сно од ње ног ти па и ста ња,
укло ни ти из у мр ле ће ли је ко -
ри сте ћи ме ха нич ки пи линг
биљ ног по ре кла. По том тре ба
на не ти теч не пре па ра те: се -
ру ме, флу и де и ам пу ле. Они
има ју уло гу да ве жу кре ма сте
и гу шће пре па ра те и по ву ку
их у ду бље сло је ве ко же. Ко -
ри шће њем ам пу ла ко жа до -
би ја нео п ход не ак тив не суп -
стан це, као што су ви та ми ни
и ми не ра ли. Флу и ди и се ру -
ми слу же да сти му ли шу ко жу
да по ве ћа про из вод њу ко ла -
ге на, ела сти на и ха ја лу ро на,
ко ји се ина че већ на ла зе у њој.

За ви сно од ти па и ста ња
ко же, ко зме тич ке пре па ра те
де ли мо на оне за су ву, ме шо -
ви ту и ма сну ко жу, а пре ма
ње ном ста њу – на оне за осе -
тљи ву, про бле ма тич ну и де -
хи дри ра ну. Ка да зна те ко јој
ка те го ри ји при па да те, ла ко је
од ре ди ти пра ву кре му. Ма ли
под сет ник: ако иде те на пла -
ни ну, не за бо ра ви те на кре му
са за штит ним фак то ром, јер
је та мо сун це још бли же и ја -
че не го на мо ру.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, једно од првих
веровања „усађених” у нашу
(под)свест јесте да је веома
важно шта ће други рећи о
томе шта ми мислимо, ради-
мо, како се понашамо, изгле-
дамо, у шта верујемо...

Толико је важно шта ће свет
рећи да понекад не видимо
стварну слику. Некима успе-
ва да изграде свој „паралел-
ни” свет у коме се не догађају
ружне ствари. Зарад „доброг”
туђег мишљења спремни смо
да „пегламо” реалност у којој
живимо. Да би ублажили
оштре ивице свакодневице,
многи прибегавају разним (оп-
штеприхваћеним) техникама
улепшавања стварности, као
што су: порицање, потиски-
вање, измишљање, преувели-
чавање, негирање, опијање...
Да би убедили прво себе, па
онда друге и „изнудили” ле-
по мишљење, понављају (се-
би) да шамар не боли, да та-
ко треба, да је ћутање злато,
да је било случајно...

Технике „замазивања очи-
ју” често су у комбинацији с
тапацирањем оштрих ивица
сопствених животних изазо-
ва. Задужујемо се до гуше да
бисмо тим новцем набавили
ствари које нам не служе, а
представљају средство за ку-
повину „доброг мишљења”, и

то углавном људи које не це-
нимо, али су „моћни”, па је
зато и веома важно шта ће
они као „свет” да кажу. Жи-
вимо у времену када све (и
свако) има своју цену, а нема
вредност. Скупим „играчка-
ма” купујемо оно што се не
може купити, па добијемо
привид љубави, захвалности,
пријатељства, здравља... Све
је добро, технике замазивања
и улепшавања делују, али са-
мо до појаве новог модела,
тренда, дестинације... Тапе-
цирунг попушта, оштрице на-
шег живота се огољавају и су-
очавање може бити веома бол-
но. Неко прибегава открива-
њу (за њега) нових техника
улепшавања и замазивања и
тада постоји опасност да ви-
ше неће препознати себе.
Многи до краја живота носе
маске које су скупо плаћене,
а испод њих се насељавају
бол, туга и несрећа. Други ће
увек имати шта да кажу о на-
ма и о нашем животу, јер и
то представља начин „зама-
зивања” очију, да не виде, слу-
чајно, да је њихов живот пре-
пун „оштрица”.

Ако искључимо (ТВ) про-
грамирања, искључићемо се
и из живота многих мање-ви-
ше познатих људи о којима
свакодневно имамо нека сво-
ја мишљења, за које смо МИ
свет који има нешто да каже,
критикује, просуђује. Избор
модела по којем ће наша де-
ца расти зависи од наше сва-
кодневне присутности. Или
смо ту са својом децом дају-
ћи им оно најдрагоценије што
имамо – своје време, или ће-
мо ту драгоценост поклонити
„свету”, који ће постати идол
детету. Количина „потроше-
ног” времена је иста. Од нас
самих зависи да ли ће то би-
ти с неким драгим из љубави
или због неког непознатог за-
рад „лепог” мишљења.

На ше очи се раз ви ја ју и ста ре
за јед но с на ма. До че тр де се те
ве ћи на љу ди има од ли чан вид,
а на кон то га по ла ко по чи њу про -
бле ми, да би по сле ше зде се те
ма ло ко за др жао око со ко ло во.

Пр ве зна ке обо ље ња по не кад
је те шко при ме ти ти, па се сто -
га, уме сто да че ка мо да се ства -
ри за ком пли ку ју, са ве ту је да пре -
вен тив но по се ти мо оф тал мо ло -
га јед ном го ди шње или јед ном
у го ди ну и по да на. Ка та рак та
је, уз да ле ко ви дост, гла у ком, ма -
ку лар ну де ге не ра ци ју и син дром
су вог ока, јед на од нај че шћих
оч них бо ле сти с ко ји ма се да -
нас су сре ће ста ри ја по пу ла ци ја.

Је дан од глав них узро ка сма -
ње не оштри не ви да, али ујед -
но и глав ни узрок по ја ве сле -
пи ла у све ту је сте ка та рак та
или за му ће ње оч ног со чи ва.
Због ти пич не си во бе ле бо је зе -
ни це ка рак те ри стич не за „зре -
лу” ка та рак ту, ова бо лест се на -
зи ва и си ва мре на.

Ста ти стич ки по да ци по твр -
ђу ју да ка та рак та по га ђа чак
20% љу ди у све ту. Нај че шће се
ја вља код ста ри јих осо ба, а по -
го то во код љу ди ста ри јих од 65
го ди на (45,9%), док прак тич -
но све осо бе ста ри је од 70 го -
ди на има ју од ре ђе ни сте пен за -
му ће ња со чи ва. Да кле, ако по -
жи ви те до вољ но ду го, те шко да
ће те из бе ћи ка та рак ту.

Симп то ми

Нај ва жни ји симп то ми ка та рак -
те су сма ње на оштри на и за -
ма гљен и не ја сан вид. При мет -
но је и ра си па ње све тла и бла -
го бле шта ње све га око бо ле -
сни ка. Вид бо ле сни ка че сто
при ка зу је из бле де ле бо је, а ка -
рак те ри ше га и жућ ка ста пре -
бо је ност. Обо ле ли че сто ви де
ду пле сли ке и има ју по те шко -
ће с ви дом то ком ноћ не во -
жње. При мет на је и
пре о се тљи вост на
на о ча ре или со чи -
ва, као и њи хо во че -
сто ме ња ње. У ра -
ном ста ди ју му
ово обо ље ње до -
во ди до ма лог
оште ће ња ви да.
Код ин тен зив ни -
је ка та рак те оште -
ће ње је ве ће, а
пот пу но за му ће -
но со чи во узро ку -
је гу би так ви да и ин ва ли ди тет.

Тре ба има ти у ви ду то да,
иа ко су симп то ми ка та рак те
број ни и ја сно де фи ни са ни, ти
исти симп то ми мо гу ука зи ва -
ти и на не ке дру ге бо ле сти ока,
па је за то нео п ход но да се ја -
ви те оч ном ле ка ру ра ди пре -
гле да.

Вр сте и узро ци

Вр сте ка та рак те су мно го број -
не, а нај че шћа је она ко ја се ја -
вља код па ци је на та ста ри јег
доба, та ко зва на ста рач ка ка та -
рак та. Ве ћи на ка та рак ти ко је
су узро ко ва не ста ре њем про -
гре сив не су и, уко ли ко се не
ле че, мо гу до ве сти до знат ног
гу бит ка ви да.

Узро ци оста лих вр ста ка та -
рак ти мо гу би ти: ге нет ске пре -
ди спо зи ци је, здрав стве ни про -
бле ми по пут ди ја бе те са, по -
вреде или тра у ме ока, ле ко ви
попут сте ро и да, ду го трај на

докто ром, чу је шта се де ша ва,
али не осе ћа ни ка кав бол. Уку -
пан бо ра вак па ци јен та у бол -
ни ци из но си око два са та, а на -
кон то га он, уз оба ве зну прат -
њу, од ла зи ку ћи.

Опе ри са но око ће би ти за ви -
је но, а по сто пе ра тив ни трет ман
ка пи ма тра је не ко ли ко не де ља
по сле ин тер вен ци је. Код ку ће

се тре ба опу сти ти и од ма ра ти,
сло бод но се мо же је сти и гле -
да ти те ле ви зи ја. Нор мал но је
да па ци јент по сле ин тер вен ци -
је осе ћа гре буц ка ње и не ла год -
ност у оку. Та ко ђе, мо же има ти
по ја ча ну осе тљи вост на из вор
све тло сти и око мо же би ти бла -
го цр ве но. Ве ћи ни па ци је на та
је по треб но од јед ног до два да -
на бо ло ва ња пре не го што бу ду
у мо гућ но сти да се вра те уо би -
ча је ним рад ним оба ве за ма.

Ка ко спре чи ти бо лест

Да би ва ше очи оста ле здра ве,
је ди те хра ну с ви со ком до зом
ви та ми на Ц и ви та ми на Е. Ове
суп стан це се на зи ва ју и ан ти -
ок си дан ти ма и чи не ком по нен -
те ко је спре ча ва ју на ста нак

ката рак те. У хра ну бо га ту ан -
ти ок си дан ти ма спа да ју и бе ли
лук, цр ни лук, па суљ, по вр ће,
це лер, ја бу ке, шар га ре пе, па -
ра дајз и по мо ран џе.

По је ди не на мир ни це, на ро -
чи то млеч ни про из во ди, мо гу
иза зва ти про бле ме са очи ма.
На и ме, ис тра жи ва ња су ге ри шу
да је лак то за нај ве ро ват ни ји
узрок фор ми ра ња ка та рак те. За -
то је пре по руч љи во да осо бе ко -
је има ју ка та рак ту дра стич но
сма ње или пот пу но пре ста ну са
уно сом лак то зе и млеч них про -
из во да. Сту ди је по ка зу ју и да се
ри зик од на ста ја ња ка та рак те
по ве ћа ва код љу ди ко ји уно се
ви ше од 100 гра ма ме са днев -
но. С дру ге стра не, кон зу ми ра -
ње ри бе, ко ја је бо га та оме га 3
ма сним ки се ли на ма, мо же сма -
њи ти шан се за на ста нак или
про гре си ју ка та рак те.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

изло женост сун че вим зра ци ма
без за штит них на о ча ра, прет -
ход не опе ра ци је ока и дру ги
не по зна ти фак то ри. Ка та рак та
мо же би ти и уро ђе на.

Ка ко се от кри ва

Ка та рак та се вр ло јед но став но
ди јаг но сти ку је ру тин ским пре -
гле дом код оф тал мо ло га. Током

пре гле да је по жељ но пре гле -
да ти чи та во око у слу ча ју да се
по ја ви ло не ко дру го обо ље ње
ко је мо же угро зи ти вид. 

Оф тал мо лог ће про ве ри ти
по кре тљи вост оч ног ми ши ћа,
из ме ри ти оч ни при ти сак, зад -
њи и пред њи сег мент ока, док

су зе ни це ра ши ре -
не ка пи ма.

Је ди ни на чин
ле че ња ка та рак те
је опе ра ци ја. Она
се струч но на зи ва
фа ко е мул зи фи ка -
ци ја и под ра зу ме -

ва од стра њи ва ње за му ће -
ног со чи ва по мо ћу ул тра зву ка
и уград њу ве штач ког со чи ва на
ње го во ме сто.

Не по сто је ка пи или дру ги
ле ко ви ко ји мо гу да из ле че и
укло не ка та рак ту. Тре ну так ка -
да ће она за сме та ти па ци јен ту
и ка да ће се он од лу чи ти на
опе ра ци ју при лич но је ин ди -
ви ду ал на ствар. Си гур но је да
ни ка ко не тре ба че ка ти да пот -
пу но са зри и да па ци јент пот -
пу но из гу би вид.

Ка ко из гле да ин тер вен ци ја

Пре ин тер вен ци је по треб но је
ура ди ти не ко ли ко пре гле да: ла -
бо ра то риј ске ана ли зе, као и ин -
тер ни стич ки пре глед и брис
оба ока да би се ис пи та ло при -
су ство бак те ри ја ко је мо гу иза -
зва ти ин фек ци ју по сле опе ра -
ци је. Пре опе ра ци је ле кар мора
да ура ди и ул тра звуч ни пре -
глед ока да би од ре дио ди оп -
три ју со чи ва ко је се угра ђу је.

Опе ра ци ја се оба вља у днев -
ној бол ни ци, у ло кал ној или
ка пљич ној ане сте зи ји, и тра је
два де се так ми ну та. То ком ин -
тер вен ци је па ци јент је бу дан и
ре лак си ран, ко му ни ци ра с
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Кожан

КА КО СПРЕ ЧИ ТИ И ЛЕ ЧИ ТИ КА ТА РАК ТУ

КАД СЕ ВИД ЗА МУ ТИ, 
ОПЕ РА ЦИ ЈА ЈЕ ЈЕ ДИ НИ СПАС

ОБЛО ГЕ ОД ПЕР ШУ НА

Ако има те ка та рак ту, да убла жи те симп то ме, мо гу вам по мо -

ћи обло ге од пер шу на. До бро опе ри те од шест до осам ли -

сто ва све жег пер шу но вог ли ста, па ли шће ста ви те пре ко но -

ћи на очи и по ве жи те га га зом или чи стом бе лом кр пом. Ују -

тро у за мра че ној про сто ри ји ски ни те за вој.

На кон то га се умиј те, а за тим у по су ду на лиј те ма ло хлад не

би стре во де и у њу ис це ди те сок од два ве ћа ли му на, па том

во дом ис пљу скај те очи. По на вљај те док се ста ње не по бољша.

ЛЕ КО ВИ ТО БИ ЉЕ ШТИ ТИ

Осо ба ма ко је има ју ка та рак ту пре по ру чу ју се сле де ћи чаје ви.

Ка ши ку жал фи је по па ри те с по ла ли тра ки пу ће во де, па

оста ви те да од сто ји де сет ми ну та. Пиј те три пу та днев но по

јед ну шо љи цу ча ја, пре обро ка. Те ра пи ја не сме тра ја ти ду -

же од три не де ље.

Ако је ка та рак та на ста ла на нер вној ба зи, пиј те чај од ко -

ра ја бу ка. Три ка ши ке ко ра не пр ска них ја бу ка ку вај те че ти -

ри ми ну та у по ла ли тра во де. Пиј те по сле под не.

ИС ПИ РАЈ ТЕ ОЧИ

У по ла ли тра мла ке во де

ста ви те ка ши чи цу мор ске

со ли, па др жи те ли це у тој

во ди и у њој отво ри те очи.

По том се до бро обри ши те

и оста ни те на то плом.

Ка ши чи цу биљ ке ви дац

по па ри те са два де ци ли тра

ки пу ће во де. На кон што од -

сто ји де сет ми ну та, про це -

ди те и мла ким ча јем ис пи -

рај те бо ле сно око. За ис пи -

ра ње су до бри и ка ми ли ца

и раз ре ђен сок ро со па са.

Главни симптоми: смањена оштрина и замагљен и нејасан вид
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Ако гле да те у шо љу
или у куглу, па зи те
да не угле да те ка зну
од 50.000 ди на ра

И до 30.000 ди на ра
за лош тај минг и
место за му зич ки
наступ

Сва ђа ње на ули ци
само за оне с ду бљим
џе пом

Уо чи и то ком но во го ди шњих и
бо жић них пра зни ка мно го се
при ча ло о то ме ко ли ко је бе -
сми сле на и опа сна упо тре ба
пе тар ди, ва тро ме та и дру гих
вр ста пи ро тех ни ке по мо ћу ко -
јих мно ги на ши су гра ђа ни по -
ку ша ва ју да све ту де мон стри -
ра ју сво је пра знич но рас по ло -
же ње. На рав но, у ди ску си ја ма
на ту те му ни ко не за бо ра ви да
се по зо ве и на За кон о јав ном
ре ду и ми ру, усво јен 2016, а
до пу њен и из ме њен 2018. го -
ди не. Сви смо ових да на об но -
ви ли гра ди во и зна мо да ка зне
за па ље ње пи ро тех нич ких про -
из во да из но се од 50.000 до
100.000 ди на ра, а уме сто то га
мо же те би ти осу ђе ни и на рад
у јав ном ин те ре су у тра ја њу од
40 до 120 са ти.

Пу ца ње из ва тре ног и дру гог
оруж ја или ими та ци је оруж ја
„ко шта” још ви ше: од 100.000
до 150.000 ди на ра. Уме сто нов -
ча не ка зне, мо же вам би ти из -
ре че на и ка зна за тво ра у тра ја -
њу од 30 до 60 да на. Уко ли ко
би ло ко ји од на ве де них пре кр -
ша ја из вр ши гру па од три и
ви ше ли ца – сви иду у за твор
на 30 до 60 да на.

Да не бу де из не на ђе ња

Но ако вам слу чај но пад не на
ум да отво ри те текст За ко на о
јав ном ре ду и ми ру ка ко би сте
се де таљ ни је ин фор ми са ли о
те ми, от кри ће те та мо мно ге
дру ге за ни мљи ве ства ри за ко -
је мо жда до са да ни кад ни сте
ни чу ли.

Зна те ли, на при мер, ко ли ка
је ка зна ако вас над ле жни ор -
ган ухва ти да се коц ка те? Је -
сте ли ика да чу ли да мо же те
би ти ка жње ни и с 30.000 ди -
на ра ако на ру ша ва те јав ни ред
и мир сви ра ју ћи на му зич ком
ин стру мен ту? Мо жда би тре -
ба ло да раз ми сли те два пут да
ли ће те де те на те ра ти да по но -
во до из не мо гло сти ве жба
извође ње ну ме ре „Раз гра на ла
гра на јор го ва на” на фру ли ци у

вре ме кад кућ ни ред на ла же
ти ши ну у згра ди.

Да ли вам је по зна то да вам
ви ка и сва ђа на ули ци мо же
из би ти од пет до два де сет цр -
ве них из нов ча ни ка? Ако сва -
ђа пак до ве де до ту че, нај ве ћи
уда рац до би ће те по џе пу, а мо -
жда и по ча сти и до сто јан ству,
јер се на кра ју та квог пу та на -
ла зи – за твор. Из не на ђе ни сте?
Он да је ово пра ви текст за вас.
Да не бу де по сле да ни сте зна -
ли, тим пре што вас не по зна -
ва ње за ко на не осло ба ђа ка зне.

Де фи ни ци је

За др жи мо се са мо крат ко, тек
оно ли ко ко ли ко је нео п ход но за
да ље раз у ме ва ње, на де фи ни -
ци ја ма. У са мом тек сту За ко на
сто ји да пре кр ша ји про тив јавног

ре да и ми ра об у хва та ју „про -
тив прав на де ла ко ји ма се на јав -
ном ме сту угро жа ва или на ру -
ша ва јав ни ред и мир, ства ра
уз не ми ре ње или угро жа ва си -
гур ност гра ђа на, оме та кре та ње
гра ђа на на јав ним ме сти ма или
оства ри ва ње њи хо вих пра ва и
сло бо да, вре ђа мо рал, угро жа ва
оп шта си гур ност имо ви не, вре -
ђа ју или оме та ју слу жбе на ли ца
или се на дру ги на чин на ру ша -
ва јав ни ред и мир”.

Ста ти сти ке ка зу ју да пре кр -
ша ји про тив јав ног ре да и ми -
ра за у зи ма ју зна чај но ме сто у
струк ту ри свих вр ста ка жњи -
вих пре кр ша ја у на шој зе мљи.
Ево нај ин те ре сант ни јих чла но -
ва за ко на ко ји се од но се на та -
кве пре сту пе.

Дра га на Ко жан

СТУ ДИ РА МО ЗА КОН О ЈАВ НОМ РЕ ДУ И МИ РУ

ШТА ЧЕ КА ОНЕ КО ЈИ МА ПРУТ У ДЕ ТИЊ СТВУ НИ ЈЕ ПО МО ГАО

Викао или свирао, лоше ти се пише
Члан 7 За ко на о јав ном ре ду и ми ру ка же да

ће онај ко сва ђом или ви ком на ру ша ва јав ни

ред и мир или уз не ми ра ва гра ђа не, би ти ду -

жан да пла ти нов ча ну ка зну од 5.000 до

20.000 ди на ра. Уко ли ко то чи ни из во ђе њем

му зич ких и дру гих са др жа ја, ко ри шће њем

му зич ких ин стру ме на та, ра дио и те ле ви зиј -

ских при јем ни ка и дру гих звуч них уре ђа ја,

као и ме ха нич ких из во ра бу ке и звуч них сиг -

на ла (мо то ра, си ре на и сл.) – мо же оче ки ва -

ти ка зну од 5.000 до 30.000 ди на ра.

Уко ли ко по је ди нац не ки од на ве де них

пре кр ша ја из вр ши с не ко ли ко при ја те ља,

или тач ни је – у гру пи од три и ви ше ли ца,

ка зна ће би ти знат но ви ша: од 20.000 до

50.000 ди на ра.

Ако нисте фини, идете у затвор
Kо не при стој ним, др ским

или без об зир ним по на ша -

њем на ру ша ва јав ни ред и

мир или угро жа ва имо ви -

ну или вре ђа мо рал гра ђа -

на – ка зни ће се нов ча ном

ка зном од 10.000 до

150.000 ди на ра или ра -

дом у јав ном ин те ре су од

80 до 360 часо ва. И у

овом слу ча ју ка зна је стро -

жа ако се све ово чи ни у

гру пи од три или ви ше ли -

ца. Ова кве из гред ни ке

оче ку је рад у јав ном ин те -

ре су од 240 до 360 ча со ва

или ка зна за тво ра од 30

до 60 да на.

Зашто су 
тапкароши тихи
Осо бе ко је нео вла шће но

ну де, про да ју или пре про -

да ју ула зни це за кул тур не,

спорт ске или дру ге при ред -

бе и ма ни фе ста ци је обич но

то чи не вр ло дискрет но бу -

ду ћи да зна ју шта их че ка

ако у тим не до зво ље ним

рад ња ма бу ду ухваће не.

Ка зне пред ви ђе не за ове

пре кр ша је кре ћу се од ми -

ни мал них 10.000 ди на ра

за по је дин це до мак си мал -

них два ми ли о на ди на ра за

прав на ли ца.

Заштитне мере
По ред на ве де них ка зни, за -

кон пред ви ђа да се по чи ни -

о ци ма пре кр ша ја мо же из -

ре ћи и не ка од за штит них

ме ра. То су: од у зи ма ње

пред ме та, оба ве зно ле че ња

за ви сни ка од ал ко хо ла и

дру гих пси хо ак тив них суп -

стан ци, оба ве зно пси хи ја -

триј ско ле че ње и за бра на

при сту па оште ће ном, објек -

ти ма или ме сту из вр ше ња

пре кр ша ја.

Имо вин ска ко рист при ба -

вље на вр ше њем пре кр ша ја

се од у зи ма.

Ко с проститутком спава, 
с казном се буди

Ба вље ње нај ста ри јим за на -

том у на шој др жа ви је од у -

век би ло не ле гал но, а за кон

ка же да сте јед на ко кри ви

без об зи ра на то

да ли се ода је те

про сти ту ци ји,

ко ри сти те услу -

ге „кра љи ца

тро то а ра” или

усту па те про сто -

ри је ра ди про -

сти ту ци је.

Ка зне за све

ове пре кр ша је

мо гу би ти нов ча не – од

50.000 до 150.000 ди на ра,

или за твор ске – од 30 до 60

да на.

Боље је јести пасуљ 
него гледати у њега

Ако вра ча ре, про ри ца те љи

суд би не, ту ма чи сно ва и

слич не вр сте об -

ма њи ва ча на -

ив них гра ђа на

ло ше пред ви -

де где ће на -

ле те ти на ор -

га не јав ног

ре да и ми ра, мо ра ће

да се од рек ну де ла сво -

је за ра де ка ко би пла ти ли

ка зну у из но су од нај ма ње

10.000, а нај ви ше 50.000

ди на ра.

Мо же им за -

па сти и 40 до

120 са ти не -

ког истин ски

дру штве но ко -

ри сног ра да.

Сто га им је бо ље

да по глед од мах

усме ре у са да шњост,

уме сто да ба за ју по ма гло -

ви тој бу дућ но сти.

Спопадају вас сумњиви продавци честитки?
Спомените им ово!

Уко ли ко и вас пре сре ћу на ср тљи ви улич ни

про дав ци ху ма ни тар них че стит ки или „во лон -

те ри” ко ји при ку пља ју но вац на чу дан на чин

ву ку ћи вас за ру кав, спре ча ва ју ћи вам про лаз

и сма ра ју ћи вас јеф ти ним ком пли мен ти ма и

сум њи вим при ча ма, сло бод но по зо ви те по ли -

ци ју да про ве ри о че му се ту за и ста ради.

На и ме, За кон из ри чи то на ла же да се до -

бро вољ ни при ло зи мо гу при ку пља ти ис кљу -

чи во по сред ством ху ма ни тар них и дру гих

удру же ња, ко ја су ду жна да нај ка сни је осам

да на ра ни је о то ме оба ве сте над ле жну ор га -

ни за ци о ну је ди ни цу МУП-а. У про тив ном, до -

бро вољ ни при ло зи се не мо гу при ку пља ти.

Осо бу ко ја вас спо па да мо же те под се ти ти и

на то да ће онај ко при ку пља до бро вољ не

при ло ге без оба ве шта ва ња над ле жног ор га на

или у то ку при ку пља ња до бро вољ них при ло -

га угро зи спо кој ство гра ђа на или на ру ши јав -

ни ред и мир, би ти санк ци о ни сан нов ча ном

ка зном од 10.000 до 50.000 ди на ра или ра -

дом у јав ном ин те ре су од 40 до 120 са ти.

Онај ко на ве де не пре кр ша је из вр ши у гру -

пи од три и ви ше ли ца или за при ку пља ње до -

бро вољ них при ло га ко ри сти де цу или ма ло -

лет не осо бе – ка зни ће се нов ча ном ка зном од

50.000 до 150.000 ди на ра или ка зном за тво -

ра од 30 до 60 да на. Ако не што од на ве де ног

чи не прав на ли ца, ка зне по ста ју ви ше стру ко

ве ће: од 250.000 до 1.000.000 ди на ра.

Вређање и насиље се не толеришу
За осо бе ко је вре ђа њем, вр ше њем на си ља

или прет ња ма упу ће ним дру ги ма на ру ша ва -

ју јав ни ред и мир, за кон пред ви ђа нов ча не

ка зне од 20.000 до 100.000 ди на ра или

казну за тво ра од 10 до 30 да на. Не при стој -

но, др ско и без об зир но по на ша ње закон де -

фи ни ше као „по на ша ње ли ца или пред у зи -

ма ње рад њи на јав ном ме сту ко ји ма се угро -

жа ва си гур ност гра ђа на или на ру ша ва јав ни

ред и мир, вре ђа мо рал гра ђа на или уни -

шта ва или оште ћу је имо ви на”.

Иза зи ва чи ту ча или уче сни ци у њи ма до -

би ће уда рац и по џе пу: ка зна из но си 50.000

до 150.000 ди на ра, а мо же се пре и на чи ти и

у ка зну за тво ра од 30 до 60 да на. У слу ча ју

да је пре кр шај на чи ни ла гру па од три или

ви ше ли ца – они сво ју ка зну за тво ра у тра -

ја њу од 30 до 60 да на не ће мо ћи да за ме не

нов ча ном.

И пре него што баците коцку, изгубили сте
Ако се коц ка те, по зи ва те дру гу осо бу на коц -

ку, усту па те про сто ри је за коц ка ње или ор га -

ни зу је те ова кве „игре”, у стар ту сте на ве ли -

ком гу бит ку на мно го на чи на.

Ми ће мо спо ме ну ти са мо онај ко ји је на ве -

ден у за ко ну – нов ча на ка зна за та кве рад ње

кре ће се од 50.000 до 150.000 ди на ра (за

прав на ли ца од по ла ми ли о на до два ми ли о на

ди на ра), а мо же вам би ти до су ђен и рад у јав -

ном ин те ре су од 120 до 360 са ти.

По сто је и го ре ва ри јан те: онај ко се коц ка с

ма ло лет ним ли цем или на дру ги на чин омо гу ћа -

ва коц ка ње ма ло лет ни ку, „осво ји ће” бес пла тан

сме штај у за тво ру у тра ја њу од 30 до 60 да на.

Вређање и ометање службених лица
Онај ко увре ди слу жбе но ли це над ле жних

ор га на у вр ше њу слу жбе не ду жно сти би ће

ка жњен нов ча ном ка зном од 50.000 до

150.000 ди на ра или ка зном за тво ра од 30

до 60 да на.

С дру ге стра не, оме та ње слу жбе ног ли ца у

вр ше њу слу жбе не ду жно сти не кла си фи ку је

се као пре кр шај, већ као кри вич но де ло, па ће

онај ко пре ти да ће на па сти, по ку ша да на пад -

не или на пад не или на дру ги на чин оме та

службе но ли це у вр ше њу ду жно сти, би ти ка -

жњен за тво ром од шест ме се ци до две го ди не.

Ако до тич ни при ли ком из вр ше ња тог де ла

пре ти упо тре бом оруж ја, ма ши се за оруж је

или слу жбе ном ли цу на не се ла ку те ле сну по -

вре ду, ка зни ће се за тво ром од јед не до пет

го ди на. У слу ча ју по те за ња или упо тре бе

оруж ја или на но ше ња те шке те ле сне по тре бе

– из гред ник ће у за тво ру про ве сти од три до

де сет го ди на.

Музицирање вашег детета је преслатко све док друге од тога не заболе уши
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Сла ви ли је или не, сти гла је и она:
ју ли јан ска, срп ска, ста ра или пра во -
слав на Но ва го ди на.

До че ка ли су је 14. ја ну а ра по гре -
го ри јан ском, а 1. ја ну а ра по ју ли јан -
ском ка лен да ру, пра во слав ци из Срби -
је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го вине,

Ма ке до ни је, не ких де ло ва Хр ват ске,
али и они из Ру си је, Бе ло ру си је, Укра -
ји не, Мол да ви је, Гру зи је... Ве ро ва ли
или не, истим по во дом, у но ћи из ме -
ђу по не дељ ка и утор ка, све ча но је
би ло и у не ким не мач ким кан то нима
у Швај цар ској и по је ди ним де ло вима

Шкот ске... На рав но, овај да тум су с
по себ ним „по ча сти ма” обе ле жи ли
они ко ји свет ку ју Све тог Ва си ли ја
као кр сну сла ву.

Ево ка кав до чек су овој ста рој-но -
вој да ми при ре ди ли Пан чев ке и
Панчев ци...

Но во го ди шњи пра зни ци за мно ге зна -
че но ви по че так. Нај че шће од лу ке ко -
је пла ни ра мо да ре а ли зу је мо од 1. ја -
ну а ра ти чу се за по чи ња ња ди је те или
пре стан ка пу ше ња, или су пак у ве зи
с по слом и по ро ди цом.

Иа ко смо чвр сто ре ше ни да их спро -
ве де мо у де ло, по чет ни елан се че сто
ис то пи бр же од пр вог сне га...

ВА ЊА ШО ЈИЋ, тр го вац:
– Ни сам скло на до но ше њу та квих

од лу ка баш за Но ву го ди ну. Ге не рал -
но, у пла ну сва ка ко имам не ко ли ко
ства ри. Пре све га да поч нем да ве -
жбам и да се што здра ви је хра ним.

БИ ЉА НА ПРО КИЋ, 
по слов ни се кре тар:

– Не пра вим спи ско ве но во го ди -
шњих од лу ка, јер не ма свр хе. О ства -

ри ма ко је же лим да ме њам од лу чу -
јем без об зи ра на да тум. Про блем је
са мо што од то га ла ко од у ста нем. Сла -
бог сам ка рак те ра. Та ко већ две го ди -
не „по чи њем да ве жбам”.

ЛА ЗАР МАР КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Чо век мо ра има ти ори јен та ци о не

пла но ве. У но вој го ди ни мо же да по -
ку ша да ре ши не ке про бле ме, ка ко би
се осло бо дио му ке. Осим то га, увек
по ку ша ва мо да усво ји мо пра ви лан ре -
жим ис хра не, иа ко се пра ви ла стал но
ме ња ју.

МА ЈА АРЕ ЖИ НА, 
хе миј ски тех ни чар:

– Имам на ви ку да ку јем пла но ве
пред до чек. Гле дам на то као на „но ви
лист”. Са да бих во ле ла да све што ни -
је до бро оста не у ста рој го ди ни, а да

убу ду ће бу де све по зи тив но. Као и до
са да, за чи та ње ћу увек на ћи вре ме на.

БО БАН ЂУР ЂЕВ, 
се кре тар у Град ској упра ви:

– Тре ба ло би да се од лу ке до но се
на не дељ ном и ме сеч ном ни воу. Не
ве зу јем про ме не за Но ву го ди ну. Оста -
вио сам пу ше ње и то га се при др жа -
вам. За ве жба ње још ни сам пре ло -
мио (смех).

МИ ША КУ ПУ СА РЕ ВИЋ, 
елек тро тех ни чар:

– Ра ди кал них од лу ка ове го ди не не -
ће би ти. Не ћу да оста вим пу ше ње. На
ис хра ну сам увек па зио. Као бив ши
спор ти ста ма ло сам се умо рио од ве -
жба ња, али стал но имам фи зич ке ак -
тив но сти. При пре мам се за пен зи ју.

Ј. Катана

М. АРЕЖИНАЛ. МАРКОВИЋ Б. ЂУРЂЕВ М. КУПУСАРЕВИЋ

ДА ЛИ ДО НО СИ ТЕ НО ВО ГО ДИ ШЊЕ ОД ЛУ КЕ?

Иде ал но вре ме за про ме не

Б. ПРОКИЋВ. ШОЈИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан чев ца”
ку пи ли од кол пор те ра у че твр так, 16.
ја ну а ра, у пре по днев ним са ти ма, он -
да ће вам би ти од зна ча ја ин фор ма -
ци ја о ис кљу че њи ма стру је ко ја су
над ле жни из „Елек тро вој во ди не” на -
ја ви ли за тај дан.

У че твр так ће нај пре, од 9
до 9.30, без стру је оста ти део
Ска дар ске ули це од Бор ске
до Пре спан ске, за тим це ла
Бор ска ули ца и део Пре спан -
ске од Ска дар ске до бро ја 13.
Од 10 до 11 са ти стру је не ће
има ти део Ба нат ског Бре стов ца,
и то Пан че вач ка ули ца од Пр во -
мај ске до Иве Ло ле Ри ба ра и
Ули ца Иве Ло ле Ри ба ра од Пан -
че вач ке до Жар ка Зре ња ни на.
Од 11.30 до 12.30 без на па ја ња
елек трич ном енер ги јом би ће Ули ца

Пе тра Ко чи ћа од Бањ ске до Пр во мај -
ске у Омо љи ци.

У че твр так по под не, од 14 до 15
са ти, на па ја ње стру јом би ће об у ста -

вље но у Ули ци Ђу ре Да ни чи -
ћа од Сте ва на Мо крањ ца

до Ми хај ла Пе тро ви ћа
Ала са, за тим у Ули ци Јо -
ва на По по ви ћа број 12,
18 и 20, у Ули ци Ива на

Цан ка ра од Ми хај ла Пе -
тро ви ћа Ала са до Јо ва на

По по ви ћа, те у Ули ци Ми хај ла Пе -
тро ви ћа Ала са број 15, 17 и 19.

У пе так, 17. ја ну а ра, од 9.30 до
11.30, стру је не ће има ти ста нов ни ци
де ла Ка ра ђор ђе ве ули це од Не ма -
њи не до Змај Јо ви не.

У по не де љак, 20. ја ну а ра, од 9
до 10 са ти, без стру је ће оста ти

обје кат на адре си Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа 31.

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

Без стру је де ло ви Пан че ва,
Омо љи це и Бре стов ца

Пе ша ци, пре ђи те 
на дру гу стра ну

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

По не кад ствар но де лу је да лош глас
ко ји би је во за че из Пан че ва ни је са -
мо пу ко на кла па ње. Ко год се ма ло
освр не око се бе, вр ло бр зо се уве ри да
мно ги во за чи про сто је два че ка ју да
„ухва те кри ви ну” кад је о по што ва њу
про пи са реч.

И ни је да то чи не у не ким за ву че -
ним, сле пим ули ца ма где би ма ло ко
мо гао да их ви ди. Шта ви ше, то чак из -
бе га ва ју, јер ваљ да ни је за ни мљи во.
Они су пра ви аван ту ри стич ки ти по ви:

ули ца мо ра би ти што ве ћа и ва ља да је
у цен тру гра да, ка ко би се што ве ћи
број љу ди уве рио у њи хо во слав но не -
де ло. За то ће те сва ког да на у сва ком
тре нут ку дуж тро то а ра у Ули ци Жар -
ка Зре ња ни на, уме сто ре ке љу ди, виде -
ти ова кав низ пан че вач ких „би се ра”.

Мо гли би ови во за чи да на сво јим
че тво ро точ ка ши ма ис так ну нат пис:
„Пе ша ци, мо ли мо пре ђи те на дру гу
стра ну ули це”. Чи сто да (не)уго ђај бу -
де ком пле тан.

На шој ре дак ци ји чи та о ци су се обра -
ћа ли ви ше пу та с пи та њи ма ко ја се
ти чу њи хо вих пра ва да вра те ро бу ко -
ју су на ру чи ли пре ко ин тер не та, за
ко ју се, ка да им је сти гла, ис по ста ви -
ло да је нео д го ва ра ју ћа. Кра так од го -
вор гла си: има те пра во да, без на во -
ђе ња раз ло га, вра ти те ро бу про дав цу
у ро ку од че тр на ест да на, при че му
са ми сно си те тро шко ве по вра ћа ја. А
ево и ду же вер зи је од го во ра во лон те -
ра из Цен тра по тро ша ча Ср би је.

„ У к о  л и  к о
сте ку пи ли ро -
бу на пре зен -
та ци ји, пре ко
ин тер не та или
ка та ло га, за ко -
но да вац је
п р е д  в и  д е о
спе ци фич на
пра ви ла. За ми сао за ко но дав ца је би -
ла да се иза ђе у су срет по тро ша чи ма,
јер је ово ро ба ко ја се при ли ком ку -
по ви не не мо же не по сред но пре гле -
да ти, као што је то ина че слу чај у
про дав ни ца ма, те се по тро ша чи касни -
је мо гу пре до ми сли ти. Сто га уго во ре

с про дав ци ма ко ји су вам про да ли
ро бу пу тем ин тер не та мо же те рас ки -
ну ти без на во ђе ња раз ло га у ро ку од
че тр на ест да на. Рас ки дом уго во ра
осло ба ђа те се свих уго вор них оба ве -
за, осим тро шко ва по вра ћа ја ро бе. Да -
кле, ни сте у оба ве зи да пла ћа те пе на -
ле или до дат не тро шко ве на име рас -
ки да уго во ра. Тр го вац је ду жан да без
од ла га ња из вр ши по вра ћај упла та ко -
је је при мио од по тро ша ча, укљу чу ју -
ћи и тро шко ве ис по ру ке, а нај ка сни је

у ро ку од че -
тр на ест да на
од да на ка да
је при мио
обра зац за од -
у ста нак.”

Ка да је рок
од че тр на ест
да на у пи та -

њу, нео п ход но је да зна те сле де ће: он
се ра чу на од тре нут ка ка да пот пи ше -
те по руџ бе ни цу (у слу ча ју ку по ви не
из ван по слов них про сто ри ја), од но -
сно од тре нут ка ка да вам је ро ба ис -
по ру че на (у слу ча ју ку по ви не на да -
љи ну или пре ко ин тер не та).

Мо же ли се вра ти ти ро ба
купље на пре ко ин тер не та?

ДО ЧЕК ПРА ВО СЛАВ НЕ НО ВЕ ГО ДИ НЕ

ДА ЈЕ ПЕ СМЕ И ВИ НА 
И ДА НАС ЧУ ВА БОГ...

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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Не ка да дав -
но, у вре ме
в е  л и  к и х
аван ту ра и
ве ли ких љу -
ба ви, нај леп -
ша же на на
све ту, ле по -
ти ца ка кве
ни је би ло ни
у јед ном кра -
љев ству, див -
на и пре див -
на Љу тић ка, за љу би ла се у си ро та -
на Ве стли ја. Ка да он по ђе у свет
ка ко би се обо га тио, обе ћа ва јој да
ће се вра ти ти, а она се за ве ту је да
ни ка да не ће во ле ти дру гог.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта су за вас чу да ко ја мо же те да
ку пи те. Књи ге из „Вул ка на” до би -
ће ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Нај ве ћа чу да у жи во ту до ла зе
бес плат но. А што се ку по ви не ти -
че, чу до јед но ка ко образ да нас мо -
же јеф ти но да се ку пи.” 062/2137...

„Кад упла тим ТВ прет пла ту, ку -
пу јем ра зна чу да о ко ји ма при ча ју
на ве сти ма на ци о нал них те ле ви -
зи ја.” 064/11181...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ка ко се од но си те
пре ма фо ли ран ти ма:

„С фо ли ран ти ма из ла зим на крај
јед но став но – ис кљу чим ТВ.”
064/3198...

„Исто као и с бу да ла ма. Не спу -
штам се на њи хов ни во да ме не би
уву кли у рас пра ву и до ку су ри ли
ис ку ством.” 063/3221... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 22. ја ну а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко је го ди не пам ти те као нај -
бо ље?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

Го ди не из ме -
ђу ро ђе ња си -
на и оче ве
смр ти би ле су
за Ет га ра Ке -
ре та до бре го -
ди не иа ко је
би ло мно го
раз ло га за за -
б р и  н у  т о с т .
Син Лев је ро -
ђен усред те -
ро ри стич ког
на па да. Ет га ров отац до би ја рак.
Опа сност од ра та се стал но над ви -
ја над њи хо вим до мом и про жи ма
сва ко дне ви цу. Мрач на ствар ност
ра ђа оп се сив не ло ше ми сли, а ау -
тор их се ре ша ва та ко што на пре -
фи њен на чин и кроз при зму ап -
сур да раз ма тра ши рок ди ја па зон
те ма – од вој не слу жбе свог тро го -
ди шњег си на до те ро ри стич ких
„Љу тих пти ца”.

„Се дам до брих
го ди на” 

Ет га ра Ке ре та

„Прин це за
невеста” Вилијама

Голд ма на

Два чи та о ца ко ји до 22. ја ну а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта су за вас чу да ко ја мо -
же те да ку пи 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

На те ри то ри ји на шег гра да по сто ји
ве ли ки број кул тур но-умет нич ких
удру же ња ко ја се тру де да са чу ва ју
тра ди ци о нал не игре и ко ла на ро да
ко ји су жи ве ли и жи ве на овим про -
сто ри ма. У на ред них не ко ли ко бро је -
ва пред ста ви ће мо ак тив но сти свих
удру же ња у про те клој го ди ни и пла -
но ве ко је има ју за 2020. го ди ну.

КУД „Чи гра”

КУД „Чи гра” зва нич но по сто ји де вет
го ди на и тре нут но бро ји пре ко сто
два де сет чла но ва. Про бе се одр жа ва -
ју са још сто ти нак чла но ва из културно-
-уметничких друштава „Мра мо рак” и
„Ва сил Ха џи ма нов” из Ја бу ке. Чла но -
ви су по де ље ни по ста ро сним гру па -
ма: мла ђа деч ја и ста ри ја деч ја гру па и
вете ра ни. По сто је огран ци у Опо ву и
Сеф ке ри ну. Ко ре о граф је Ла зар Стојнов.

– У про те клој го ди ни смо уче ство -
ва ли на ра зним ма ни фе ста ци јама и
фе сти ва ли ма фол кло ра, ка ко у зе -
мљи, та ко и у ино стран ству. Ма ни фе -
ста ци је на ко ји ма смо на сту па ли су:
„Осмо мар тов ски ба зар”, „Ус кр шњи
ба зар Пан че во”, пред ста вља ли смо
град на Авал ском тор њу, за тим на сај -
му у Но вом Са ду, на „Да ни ма Вај -
фер та”, „Да ни ма ме да”, „Да ни ма сун -
цо кре та”, ко ји су одр жа ни у Пан че ву,
на „Да ни ма по вр та ра” у Бре стов цу,
на „Пре о бра жен ским да ни ма” и „Но -
во го ди шњем ба за ру”, та ко ђе у на шем
гра ду – ре кла је Сне жа на Мар ја нов,
умет нич ки ру ко во ди лац овог КУД-а.

Чла но ви „Чи гре” су на сту па ли и на
фе сти ва ли ма фол кло ра у Жи ти шту,
Сме де рев ској Па лан ци, Ско ре нов цу,
Мра мор ку, Опо ву... Одр жа на је и тур -
не ја по Грч кој, у ме сти ма Олим пик
Бич и Па ра ли ја. И ове го ди не је у
свим ста ро сним гру па ма би ло но вих
по ла зни ка.

– За крај про шло го ди шње се зо не
КУД „Чи гра” је одр жао кон церт 27.
де цем бра, ка да је на пра вље на про -
сла ва за све деч је гру пе. Пре не ко ли -
ко да на, 10. ја ну а ра, при ре ђе на је све -
ча на про сла ва за од ра сле чла но ве, са -
рад ни ке и го сте – ре кла је Сне жа на
Мар ја нов.

Она је до да ла да је план да се у но -
вој го ди ни уна пре ди рад Дру штва, на -
ба ве но шње ко је не до ста ју и про ши -
ри и обо га ти ре пер то ар ига ра.

– Има мо у пла ну да уче ству је мо на
ра зним ма ни фе ста ци ја ма, фе сти ва ли -
ма и при ред ба ма... И ове го ди не пла -
ни ра мо ино стра ну тур не ју, нај ве ро ват -
ни је у Бу гар ској – до да ла је Сне жа на.

КУД „Жи сел”

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Жи -
сел” на ста ло је пре де сет го ди на у
Омо љи ци. Пред сед ник Управ ног од -
бо ра и за ступ ник КУД-а је Бо жи дар
Пот ко њак, а ко ре о граф и умет нич ки
ру ко во ди лац је Бо го љуб Пот ко њак.
Кул тур но-умет нич ко дру штво има око
сто ак тив них чла но ва, по де ље них у
три фол клор на ан сам бла, углав ном
де це и омла ди не. Ак це нат у ра ду то -
ком 2020. го ди не би ће на ве ћем уче -
шћу и обу ци мла ђег струч ног ка дра у
ра ду са игра чи ма.

– Дру штву су при мар ни ци ље ви
рад с мла ди ма и де цом, афир ма ци ја
во лон те ри зма и ак ти ви зма код
младих, уче шће у ху ма ни тар ним ак -
ци ја ма, про мо ци ја кул тур не и тра -
ди ци о нал не за о став шти не на шег
наро да, не го ва ње ле пих оби ча ја, на -
род них пе са ма и ига ра, као и усме -
ра ва ње мла ђих на ра шта ја у са др жај -
но ко ри шће ње сло бод ног вре ме на,
ба вље ње умет но шћу, про мо ви са ње

дру же ња и пу то ва ња – ре као је Бо -
жи дар Пот ко њак.

Нај зна чај ни ји ду го го ди шњи про јек -
ти и ак тив но сти овог удружењa ко ји
се одр жа ва ју у кон ти ну и те ту је су: Ме -
ђу на род ни фе сти вал тра ди ци је и фол -
кло ра „Ни кољ дан ски ве нац”, ко ји се

одр жа ва 22. ма ја с пра те ћим про гра -
ми ма, смо тром фол кло ра, из ло жба -
ма, све ча ним де фи ле ом и про мо ци -
ја ма, за тим Тра ди ци о нал ни са бор
„Пре о бра жен ско ко ло”, сва ке го ди не
19. ав гу ста, и Смо тра фол кло ра, оби -
ча ја и из вор них за на та „Омо љи ца кроз
пе сму и игру”, ко ја се од и гра ва 16.
де цем бра. По ред то га, ре дов но уче -
ству ју у ак тив но сти ма Кул тур но-

-про свет не за јед ни це Пан че во и Савеза
ама те ра Вој во ди не и Удру же ња ко ре -
о гра фа на род них ига ра Ср би је у Бе о -
гра ду. Дру штво је успе шно на сту па ло
на ви ше до ма ћих и ме ђу на род них
смо три, на фе сти ва ли ма и кон цер ти -
ма и на зва нич ним так ми чар ским
смо тра ма у ор га ни за ци ји Са ве за ама -
те ра Вој во ди не.

– За омо љич ке фол кло ра ше лет ња
па у за је крат ко тра ја ла, на кон че га су
на ста ви ли ак тив но да ра де.
По сле успе шне ор га ни за ци је де ве тог
Ме ђу на род ног фе сти ва ла „Ни кољ дан -
ски ве нац”, ко јим је о бе ле же на го ди -
шњи ца дру штва, с број ним го сту ју ћим
ан сам бли ма из Ср би је и ино стран ства,
на ши фол кло ра ши су се 10. ав гу ста
вра ти ли са смо тре фол кло ра „Тра гом
До си те ја” из Ру му ни је. Већ тре ћи пут
се иде у го сте у пре те жно срп ско ме -
сто Срп ски Се мар тон, у око ли ни Те -
ми шва ра, код при ја те ља из КУД-а „Кру -
на”, ко ји су та ко ђе уз врат но би ли три
пу та у Омо љи ци, у окви ру про гра ма
са рад ње и раз ме не. С ве ли ким успе -
хом у Омо љи ци је ор га ни зо ва на де се -
та Смо тра тра ди ци о нал ног му зич ког
ства ра ла штва и фол кло ра под на зи -
вом „Пре о бра жен ско ко ло”, у окви ру
од лич но осми шље них ло кал них „Да -
на по ро ди це”. Го сто ва ли су број ни ан -
сам бли, а на сту пи ле су све че ти ри гру -
пе до ма ћи на, од пред школ ског до пр -
вог ан сам бла. За па же но је би ло тра -
ди ци о нал но го сто ва ње Омољ ча на код
при ја те ља у Ко це ље ви 27. сеп тем бра,
на чу ве ном фе сти ва лу „Зим ни це” код
ста рих при ја те ља из КУД-а „Там на ва”
и 3. но вем бра на Смо три фол кло ра у
Сме де ре ву, код од лич них до ма ћи на и
ор га ни за то ра, КУД-а „Ли пе” у Ли па ма
– ре као је Бо жи дар Пот ко њак.

По след њи до га ђај у прет ход ној го -
ди ни би ла је Смо тра на род ног ства -

ра ла штва под на зи вом „Омо љи ца кроз
пе сму и игру”.

КУД „Ба нат ски вез”

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Ба нат -
ски вез” из До ло ва на ста ло је пре пет
го ди на и тре нут но бро ји сто два де сет
чла но ва. По де ље ни су у три играч ке
и јед ну пе вач ку гру пу. До са да су
учество ва ли на број ним смо тра ма,

так ми че њи ма и ма ни фе ста ци ја ма, ка -
ко у До ло ву, та ко и ши ром зе мље и
ино стран ства. Ви ше пу та су на гра ђе -
ни и но си о ци су не ко ли ко зна чај них
при зна ња. Ко ре о граф и струч ни ру -
ко во ди лац КУД-а је Зо ран Ра до и чић.

– То ком 2019. го ди не ку пи ли смо
ком плет ну ру мун ску но шњу, део но -
шње за Шу ма ди ју и ци пе ле за де вој ке
за ко ре о гра фи је ига ра из Ба на та и Ру -
му ни је, а об но ви ли смо и про сто ри је
еко но ма та – ре кла је Дра га на Пен -
дић, пред сед ни ца дру штва.

У ја ну а ру су уче ство ва ли на Све то -
сав ској ака де ми ји, а у фе бру а ру су
на сту пи ли на отва ра њу „Ви на ри ја де”
и про сла ви ко ја се ор га ни зу је у скло -
пу ове ма ни фе ста ци је. У мар ту су
чла но ви КУД-а „Ба нат ски вез” игра -
ли на про сла ви да на шко ле и „Да ну
ов ча ра”. У апри лу су из ве ли сво је ко -
ре о гра фи је на ус кр шњој ли тур ги ји.
КУД је по чет ком ма ја го сто вао у Ка -
о ни ку, а сре ди ном истог ме се ца на
Деч јем ру мун ском фе сти ва лу, а 22.
ма ја на се о ској сла ви Све ти Ни ко ла.
То ком ју на су го сто ва ли у ме сту Гер -
ли, оп шти на Клуж, у Ру му ни ји. Јул је
био ис пу њен до га ђа њи ма. Пр во су на -
сту пи ли на „Фи ја ке ри ја ди”, за тим су
одр жа ли це ло ве чер њи кон церт на лет -
њој по зор ни ци у До ло ву, уче ство ва -
ли на ма ни фе ста ци ји „У сми рај дана”
у Де ли блат ској пе шча ри и го сто ва ли
у Ма ју ру у оп шти ни Ја го ди на. По -
чет ком ав гу ста је усле ди ло још јед но
го сто ва ње у тој оп шти ни, са мо у ме -
сту Ду бо ка. Кра јем ме се ца је одр жан
Ве ли ки ру мун ски фе сти вал, а пр ве
су бо те у сеп тем бру тра ди ци о нал на
„До ло вач ка штур дли ја да”, на ко јој
ово дру штво сва ке го ди не има за -
паже на из во ђе ња. Кра јем сеп тем бра
су на сту пи ли на Ет но-фе сти ва лу у
Варвари ну.

Но вем бар су обе ле жи ла два ху ма -
ни тар на кон цер та: у Ко ви ну и у До -
ло ву. Пр вог да на де цем бра пред ста -
ви ли су се на Са бо ру пе сме и ле по те у
Ба нат ском Но вом Се лу и одр жа ли
кон церт у Ге рон то ло шком цен тру Пан -
че во, а за тим у До му ста рих „Ри стић”
у До ло ву. Го ди на је за вр ше на деч јим
ма скен ба лом.

Мир ја на Ма рић

АК ТИВ НО СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА

УЧЕ СНИ ЦИ БРОЈ НИХ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА 
И ФЕ СТИ ВА ЛА

КУД „Жисел”

КУД „Банатски вез”

КУД „Чигра”
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Бра ни слав Мар ко вић, 

ме ди цин ски тех ни чар

ФИЛМ: Не мо гу ре ћи да имам
оми ље ни филм, али сва ка ко
по сто је они ко ји су оста ви ли
ве ли ки ути сак на ме не. Је дан
од та квих је „Пи ја ни ста” ау -
то ра Ро ма на По лан ског. У
фил му се, из ме ђу оста лог, ра -
ди и о од но су ра та и умет но -
сти (кул ту ре), што ме ја ко под -
се ћа на ста ње кул ту ре у на -
шој др жа ви, са мо што су код
нас ра то ви одав но за вр ше ни.
Као и у ра ту, глав на ствар је
пре жи вља ва ње, а умет ност и
кул ту ра су спо ред не.
МУ ЗИ КА: Мо де ран на чин жи -
во та и тем по ко ји он зах те ва
не до зво ља ва ју нам да про сто
ужи ва мо у му зи ци. Она је по -
ста ла ис кљу чи во са став ни део
не ке рад ње. Слу ша мо је док
во зи мо, ра ди мо, тре ни ра мо...
Та ко је и код ме не. Не мам
не ки по се бан пра вац му зи ке
ко ји слу шам, углав ном то бу -
ду „ства ри” ко је су ста ри је од
ме не. Бенд ко ји бих из дво јио
као ме ни нај дра жи сва ка ко је
„Scorpions”. Сма трам да нам
но во ком по но ва не ге не рич ке
сме ју ри је као што су Ја ла Брат

и Бу ба Ко ре ли са мо за ту пљу -
ју омла ди ну и да им се при -
да је мно го ви ше ва жно сти не -
го што за слу жу ју. Ка да сте
по след њи пут ви де ли „Scor-
pions”, „Deep Purple” и „Gun-
s’n’Roses” на те ле ви зи ји? То -
ли ко о то ме.
КЊИ ГА: Без об зи ра на то што
је до ба мо дер них тех но ло ги -
ја, и да ље во лим да осе тим
књи гу под пр сти ма. До бром
књи гом сма трам ону из ко је
мо жеш на у чи ти не што но во,
по уч но, па ма кар то би ла и
јед на реч. Књи га ко јој се ја
из но ва и из но ва вра ћам, а из
ко је сва ко мо же да на у чи не -
што но во и по уч но, је сте ро -
ман „Дер виш и смрт” Ме ше
Се ли мо ви ћа. Глав ни мо тив у
књи зи је по тра га за сми слом
жи во та и сва ком ко је ни је
про чи тао, пре по ру чио бих да
то ура ди.

Дер виш и смрт

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Културни телекс
Из ло жбе
Уто рак, 21. ја ну ар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: умет нич -
ки про је кат „Кон тра тон – фо то-ин ста ла ци је” Та ма ре Јо ва но -
вић Ма не.
Уто рак, 21. ја ну ар, 20 са ти, Дом омла ди не: пре да ва ње у Шко -
ли цр та ња „Ду бо ки оти сак”. 

Му зи ка
Пе так, 17. ја ну ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
на ступ са ста ва „Вељ ко Вуј чић трио”.
Пе так, 17. ја ну ар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт три бјут AC/DC са ста ва под на зи вом BANDX.

Пред ста ве 
Су бо та, 18. ја ну ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Успа ва на ле по ти ца”.
Не де ља, 19. ја ну ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Ге не рал на про ба са мо у би ства” Ду ша на Ко ва че ви ћа.

Те мат ски про грам
Сре да, 22. ја ну ар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа: про мо ци ја књи ге „На од мо ри шту” Ва се Пав ко ви ћа.

ВИР ТУ ЕЛ НА ИЗ ЛО ЖБА

110. рођендан светионика
Пан че вач ко удру же ње „Пан -
сеј” ре а ли за тор је вир ту ел не
из ло жбе „110. ро ђен дан све -
ти о ни ка”, ко ја је про мо ви са -
на кра јем де цем бра у Град -
ској би бли о те ци. Ово је пр ва
из ло жба ова квог ти па ко ју је
ор га ни зо ва ла не ка не вла ди -
на ор га ни за ци ја у Пан че ву.

Удру же ње „Пан сеј” је из -
ло жбом за о кру жи ло обе ле жа -
ва ње сто де сет го ди на од по -
ди за ња је дин стве них спо ме -
ни ка кул ту ре ко ји улеп ша ва -
ју ушће Та ми ша у Ду нав. Ау -
то ри Ели за бе та Ја ги ца и Ни -
ко ла Ђор ђе вић же ле ли су да
на овај на чин по се ти о ци ма
пред ста ве чи ње ни це – фо то -
гра фи је и до ку мен та, ме ђу
ко ји ма се на ла зе и она ко ја
до са да су гра ђа ни ни су би ли
у при ли ци да по гле да ју.

При чу о све ти о ни ци ма за -
ин те ре со ва ни мо гу да по гле -
да ју на сај ту izlozba.pan-
sej.org.rs или пу тем апли ка -
ци је „Арт степс” на па мет -
ним те ле фо ни ма, где ће је
про на ћи под на зи вом „110.
ро ђен дан све ти о ни ка”.

О сим бо ли ма гра да за ин те -
ре со ва ни ће мо ћи да се ин -
фор ми шу кроз че ти ри сег мен -
та. У пр вом, ко ји го во ри о
исто ри ја све ти о ни ка, на ла зе
се по да ци о на стан ку све ти о -
ни ка, о то ме за што су они из -
гра ђе ни, а из но вин ских чла -
на ка мо же се ви де ти њи хов
дру штве ни зна чај и шта се све
од ви ја ло у њи хо вој бли зи ни.
У дру гој про сто ри ји су све ти -
о ни ци у до ку мен ти ма. Нај -
зна чај ни ји је на ма ђар ском из
1909. го ди не, ка да су они и
по диг ну ти. У тре ћем де лу се
мо же ви де ти за што су све ти -
о ни ци зна чај ни за Пан чев це,
а у по след њем се на ла зе фо -
то гра фи је све ти о ни ка ко је су
сла ли на ши су гра ђа ни на кон -
курс ко ји је ор га ни зо ва ло ово
удру же ње. Нај ста ри ја је из
1943. го ди не.

Ау то ри су се сло жи ли да је
пред ност ова квих из ло жби у
то ме што сва ко ко има уре ђај
ко ји мо же да се по ве же на
ин тер нет мо же да је по гле да
без об зи ра на то где се фи -
зич ки на ла зи.

Пан че вач ка пе сни ки ња Ја сми -
на То пић то ком де цем бра је
бо ра ви ла у ау стриј ском гра ду
Крем су у окви ру ре зи ден ци јал -
ног про гра ма за пи сце AIR
(Аrtist in Residence).

У Ау стри ји по сто ји не ко ли ко
ва жних ау стриј ских ре зи ден ци -
јал них про гра ма за пи сце с на -
ших про сто ра. До ове го ди не у
Бе чу се ви ше од два де сет го ди -
на одр жа вао „Кул тур кон такт”.
Ту сти пен ди ју су до би ли мно ги
са вре ме ни срп ски ау то ри, а
2008. го ди не и Ја сми на То пић.
У Бе чу по сто ји и сти пен ди ја
Q21, ко ја је ин тер ди сци пли нар -
на, а у Гра цу ве ли ка сти пен ди ја
под на зи вом „Пи сац гра да Гра -
ца” и „Рон до”.

Кремс има је дан од нај зна -
чај ни јих AIR про гра ма у Евро -
пи, упра во због то га што обез -
бе ђу је сме штај, пут не тро шко -
ве и сти пен ди ју за жи вот и рад,
а што је слу чај с мо жда три де -
сет од сто ре зи ден ци јал них про -
гра ма у све ту ге не рал но. Про -
грам под на зи вом „AIR Niede-
roesterreich” слу жи за под сти -
ца ње кул тур не раз ме не. То је
ин тер ди сци пли нар ни про грам
ко ји ви зу ел ним умет ни ци ма,
ар хи тек ти ма, му зи ча ри ма и
пи сци ма ну ди при ли ку да при -
вре ме но ра де у обла сти До ње
Ау стри је и ус пут ис тра жу ју ра -
зно лик ау стриј ски кул тур ни
пеј заж. Про грам омо гу ћа ва и
ре а ли за ци ју кон це ра та, из ло -
жби, чи та ња, ра ди о ни ца, об у -
хва та ју ћи нај ши ри спек тар
могу ћих об ли ка умет нич ког
изра жа ва ња. У окви ру са мог
про гра ма уве за но је пет раз -
ли чи тих ин сти ту ци ја, од ко јих
је сва ка за ду же на за јед ну

уметнич ку област, а за пи сце
је то „Literatur Haus Niederoe-
sterreich”. Умет ни ци су сме -
ште ни у окви ру исте згра де у
по себ ним ате ље и ма, где има ју
при ли ку да се упо зна ју и по ве -
жу. Од 2000. го ди не, од ка да
овај про грам по сто ји, раз ме на
је функ ци о ни са ла углав ном са
сло ве нач ким ау то ри ма или ау -
то ри ма ко ји би би ли пре по ру -
че ни по себ но у окви ру сво јих
из да вач ких ку ћа, а са да мо жда
и нај по зна ти ји ре зи дент из
2012. је сте но бе лов ка Ол га То -
кар чук. Од срп ских пи са ца ову
сти пен ди ју за два де сет го ди на
ус пе ла је да до би је тек не ко ли -
ци на: Дра ган Ве ли кић, Вла ди -
слав Ба јац, Ла сло Ве гел, Бо ра
Ћо сић и, у по след ње две го ди -
не, две пе сни ки ње мла ђе ге не -
ра ци је: Со фи ја Жив ко вић и Ја -
сми на То пић.

„Literatur Haus Niederoester-
reich” про шле го ди не је по ку -
шао да ус по ста ви раз ме ну пи -
са ца из ме ђу Ау стри је и Ср би -
је, али да ау то ри из Ау стри је
бо ра ве та ко ђе из ван пре сто ни -
це, па је та ко из бор пао на Пан -
че во и због то га је у ма ју 2019.
на јед но ме сеч ном бо рав ку ов -
де би ла Мар га ри та Кин стнер.
Про грам је ре а ли зо ван за јед но
са Ау стриј ским кул тур ним фо -
ру мом, али је ау стриј ска стра -
на фи нан си ра ла тро шко ве бо -
рав ка. По сто ји мо гућ ност да се
овај про грам на ста ви и у бу -
дућ но сти, та ко да сва ке го ди не
је дан пи сац из Ау стри је бо ра -
ви у Ср би ји и обр ну то, и то на
ре ла ци ји Крем с–Пан че во.

– У то ку јед но ме сеч ног бо -
рав ка у Крем су, или ка ко га Ау -
стри јан ци зо ву Кремс на Ду на -
ву, има ла сам при ли ку да се

упо знам с ра дом умет ни ка који
су та ко ђе бо ра ви ли у том гра ду
као и ја, да раз ме ни мо ин фор -
ма ци је о кул тур ним сце на ма,
упо зна мо се с ме ђу соб ним умет -
нич ким прак са ма и ус по ста ви -
мо кон такт за да љу са рад њу,
иа ко сам ја би ла у том кон тек -
сту је ди ни пи сац. Та ко ђе, са -
зна ла сам не што о кул тур ном
на сле ђу ове ау стриј ске ре ги је,
оби ча ји ма, ар хи тек ту ри и уоп -
ште ка ко из гле да жи вот ко ји је
из ме штен из глав ног гра да, а
опет до вољ но бли зу, што је при -
лич но слич но си ту а ци ји на ре -
ла ци ји Пан че во –Бе о град. У про -
фе си о нал ном сми слу бо ра вак
је по чео чи та њем за јед но с не -
ко ли ци ном до ма ћих пе сни ка.
Пред ста ви ла сам се са че ти ри
пе сме, од ко јих сам две про чи -
та ла ја, на срп ском и ен гле -
ском, а две су про чи та не у пре -
во ду на не мач ки. Јед но ме сеч -
ни бо ра вак је био и ко ри сно
вре ме ра да на но вом пе снич -
ком ру ко пи су, али и при ли ка
да се на пи ше не ко ли ко пе са -
ма. Нај ва жни је је за и ста тај
пре ко по тре бан лук суз да умет -
ник мо же да се по све ти се би,
да се фо ку си ра на оно што же -
ли да ура ди или про сто се би да
вре ме на не би ли био ин спи ри -
сан не чим но вим и дру га чи јим
– ре кла је Ја сми на То пић.

Ја сми на То пић (1977) пи ше
по е зи ју, про зу, књи жев ну кри -
ти ку, ко лум не и есе је. Об ја ви -
ла је шест пе снич ких књи га:
„Сун цо кре ти. Ски ца за дан” (За -
јед ни ца књи жев ни ка Пан че ва,
1997); „Пан си он. Ме та мор фо -
зе” (ЦСМ, 2001); „Ро ман ти зам”
(„На род на књи га”, 2005); „Ти -
ха об но ва ле та” („По ве ља”,
2007); „Док не ко ша пу ће на ша

име на” (еди ци ја „Нај бо ља”,
2012) и „Пла жа Не са ни ца”
(КЦНС, 2016). Об ја вљи ва ла је
при че у не ко ли ко еми нент них
књи жев них про је ка та: „Про је -
кат Кор та сар” („По ве ља”, 2003);
„Лек си кон бож јих љу ди” („Слу -
жбе ни гла сник”, 2010) и „Код
срп ског пи сца” („Слу жбе ни гла -
сник”, 2011); есеј на срп ском и
не мач ком под на зи вом „Осва -
ја ње ма ње ва жних исти на” об -
ја вљен је у књи зи „Grenzverke-
hr III / Aufbruch – Wohin?”
(„Дра ва”, Кла ген фурт, 2012).

Ко ор ди на тор је и је дан од
уред ни ка пе снич ке еди ци је
„Нај бо ља” Удру же ња књи жев -
ни ка и књи жев них пре во ди ла -
ца Пан че ва, као и глав на уред -
ни ца „Ру ко пи са” (Дом омла -
ди не Пан че во) – Збор ни ка по -
е зи је и крат ке про зе мла дих с
про сто ра екс-Ју. Пе сме су јој
пре ве де не на ви ше је зи ка и об -
ја вље не у ре ле вант ним књи -
жев ним ча со пи си ма, као и у
из бо ри ма срп ске и екс ју го сло -
вен ске са вре ме не по е зи је. По -
след ња у ни зу је ан то ло ги ја са -
вре ме ног срп ског пе сни штва
„Cat Painters”, об ја вље на у из -
да вач кој ку ћи „Dialogos” (Њу
Ор ле анс, САД, 2017).

КОН КУРС „РУ КО ПИ СИ 43”

За мла де та лен то ва не пи сце
Дом омла ди не Пан че во рас -
пи су је че тр де сет тре ћи кон курс
за Збор ник по е зи је и крат ке
про зе мла дих с про сто ра бив -
ше Ју го сла ви је – „Ру ко пи си 43”.
Пра во уче шћа има ју сви ау то -
ри из ме ђу пет на ест и три де сет
го ди на ко ји пи шу на екс ју го -
сло вен ским је зи ци ма, као и на
је зи ци ма на ци о нал них ма њи -
на у Ре пу бли ци Ср би ји. Кон -
курс ће би ти отво рен до 21.
фе бру а ра.

На кон кур су се мо же уче -
ство ва ти по е зи јом и/или крат -
ком про зом. По треб но је по -
сла ти до три пе сме и/или три
крат ке при че: пе сме ду жи не до
две, а при че до три ку ца не стра -
не (за при че до се дам хи ља да
ка рак те ра, ве ли чи на фон та 12),
пот пи са не пу ним име ном и
пре зи ме ном, го ди ном ро ђе ња,
адре сом ста но ва ња (др жа вљан -
ством у слу ча ју да ау тор жи ви
у ино стран ству), бро јем те ле -

фо на и имеј лом. Мо ле се ау то -
ри да лич не по дат ке оста ве и у
„те лу” меј ла и на по чет ку фај -
ла с ра до ви ма, за тим да пе сме
од но сно при че бу ду у јед ном
Word до ку мен ту, да се не шаљу

ком пре со ва но (ZIP, RAR итд.)
и без екс тер них лин ко ва, као и
да се по шту ју ди ја кри тич ки
зна ци (сло ва ч, ћ, ђ, ш, џ) и
пра во пи сна пра ви ла. Имејл
адре са на ко ју тре ба сла ти 

радо ве је zbornikrukopisi@
gmail.com.

Дом омла ди не Пан че во пре -
по ру чу је сла ње ра до ва елек -
трон ском по штом, а обич ном
по штом са мо уко ли ко ау то ри
ни су у мо гућ но сти да по ша љу
ра до ве дру га чи је. У том слу ча -
ју адре са је: Дом омла ди не Пан -
че во, Све тог Са ве 10, 26000
Пан че во, Ср би ја (с на зна ком
„за Ру ко пи се 43”). Мо ле се ау -
то ри да по шту ју пра ви ла кон -
кур са и рок за сла ње ра до ва.

„Ру ко пи си 43” иза ћи ће из
штам пе по чет ком ма ја те ку ће
го ди не, а за мај је у пла ну и
про мо ци ја, од но сно тро днев -
ни фе сти вал у Пан че ву. Ау то -
ри ма из Бо сне и Хер це го ви не,
Хр ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до -
ни је и Цр не Го ре ко ји не бу ду
би ли у мо гућ но сти да до ђу на
про мо ци ју Збор ни ка ау тор ски
при мер ци ће би ти по сла ти
поштом.

Имала сам прилику
да се упознам с
радом уметника и 
да разменимо
информације о
културним сценама.

РЕ ЗИ ДЕН ЦИ ЈАЛ НИ ПРО ГРАМ ЗА ПИ СЦЕ

ПЕ СНИ КИ ЊА ИЗ ПАН ЧЕ ВА 
БО РА ВИ ЛА У КРЕМ СУ

Јасмина Топић представила своју поезију
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Иван Алек си је вић је ро ђен 1971.
го ди не у Пан че ву. За вр шио је
Ни жу му зич ку шко лу „Јо ван
Бан дур”, а за тим Сред њу му -
зич ку шко лу „Стан ко вић”. У
„Биг бен ду” Ра дио-те ле ви зи је
Ср би је ра ди од 1995. Сви рао је
у ви ше џез са ста ва, с Рам бом
Ама де у сом је ак тив но ра дио од
1998. до 2004. го ди не, а са да
са ра ђу ју на про јек ту „Ве че гло -
ма зне по е зи је”. И дан-да нас на -
сту па с бен дом „Ко ља”. Сви рао
је на ал бу ми ма мно гих по зна -
тих му зи ча ра и бен до ва, као
што су Здрав ко Чо лић, Ша бан
Бај ра мо вић, Де јан Цу кић, „Ла -
ки пин гви ни”, „Ван Гог”, „Ба ја -
га и ин струк то ри” и мно ги други.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко је от крио ваш
та ле нат за сви ра ње?

ИВАН АЛЕК СИ ЈЕ ВИЋ: Ни -
ко у по ро ди ци ни је сви рао, али

се му зи ка не ка ко увек под ра зу -
ме ва ла. Де да, ко ји је био беч ки
ђак, кад сам био ма ли, пу штао
ми је опе ре. То ми је би ло чуд -
но, али ин те ре сант но... Има ли
смо у ку ћи кла вир, ко ји сам ја
по чео да сви рам по прин ци пу:
хај де, кад је ту, да ви ди мо че му
слу жи... Се ћам се да сам од сви -
рао ону ста ру шпи цу за ТВ днев -
ник. Слу шао сам, па по чео да
на ба дам и ус пео сам да ски нем
ком плет ну ме ло ди ју. Мој отац
је пе вао као млад, али ни ка да
ни је био про фе си о нал ни му зи -
чар. Јед ном нам је у ку ћу до -
шао го спо дин Мун ћан, та да -
шњи ди рек тор Му зич ке шко ле.
Ре као је: „Је л’ ти чу јеш шта
овај ма ли сви ра?” Та да сам имао
пет го ди на и то је за и ста би ла
ком пли ко ва на ме ло ди ја, али
шта де те зна шта је те шко. Он -
да је он ма ло сви рао да ја не -
што пе вам, на кон че га је ре као
да сам ја ко та лен то ван... Пи тао
ме је да ли бих ишао у му зич ку
шко лу, а ја сам био оду ше вљен.
Та ко је све по че ло.

l Ко ли ко је бит на по др шка
на по чет ку јед не му зич ке ка -
ри је ре?

– То је нај бит ни је. Имао сам
сре ћу да су мо ји ро ди те љи има -
ли пу но раз у ме ва ња. Пу сти ли
су да све иде сво јим пу тем, ни -
су ме те ра ли да ве жбам. Не ка -
да сам ве жба ње пре ска као по
дан-два, јер ме је и спорт ве о -
ма при вла чио. Жи вео сам по -
ред ста ди о на и ко шар ка шког
те ре на. Али кад сед нем да сви -
рам, про ве дем по сат, два, три
уз кла вир. И та ве жба је да ва ла
ре зул та те. 

l Ко ли ко је дар пре су дан?
– Дар је код не ко га из ра жен

ви ше, код не ко га ма ње. Јед на
про фе сор ка на Ака де ми ји ре -
кла ми је да имам од ли чан
слух. Док се дим и при чам с
не ким, знам ко ји су то но ви у
пе сми ко ја иде у по за ди ни.

Међу тим, има љу ди ко ји има ју
са вр шен слух, они сва ком зву -
ку из при ро де ко ји чу ју мо гу
да од ре де тон ску ви си ну. Осим
ап со лут ног слу ха, још ве ћи дар
је на пи са ти пе сму. То не мо же
сва ко. Има љу ди ко ји су фан -
та стич ни вир ту о зи на ин стру -
мен ти ма или аран же ри, али не
уме ју да на пи шу пе сму.

l Ка ко је по че ла ва ша му -
зич ка ка ри је ра?

– Ка да сам се по чет ком де ве -
де се тих вра тио из вој ске, по чео
сам да сви рам. У Бе о гра ду је
та да би ло че ти ри-пе т клу бо ва
ко ји су од лич но ра ди ли. Имао
сам сре ћу да сам имао по др -
шку ста ри јих ко ле га. Из дво јио
бих буб ња ра Лу ку Бо шко ви ћа,
ди ван чо век, ста ра гар да. Ту је
био и Ра де Бу ла то вић Че ја... Не -
ко вре ме смо сви ра ли као трио.
Та ко сам се ка лио, од тих

старијих ко ле га сам ку по вао фа -
зо не и по ла ко на пре до вао.

l Шта је био ваш му зич ки
сан?

– Као кли нац сам ма штао да
сви рам у ве ли ком џез ор ке стру,
то ми је би ло не што фе но ме -
нал но. Отац ми је био ка мер -
ман на те ле ви зи ји и јед ном ме
је по вео на не ко сни ма ње у Ко -
шут њак. Не знам ко ја је еми -
си ја би ла у пи та њу, јер сам био
кли нац, али се се ћам Ве ли ког
џез ор ке стра. Би ло је пу но ду -
ва ча, ри там-сек ци ја и са стра -
не је дан пи ја ни ста. Био сам оп -
чи њен, ре као сам се би да мо -
рам то да бу дем кад по ра стем.

l Ка ко сте по ста ли члан „Биг
бен да”?

– Не ких шест ме се ци 1997.
го ди не жи вео сам и сви рао у
Грч кој. Јед не ве че ри је у клу бу
где сам ра дио ко но бар ре као
да имам те ле фон ски по зив из
Бе о гра да. Из Ве ли ког џез ор ке -
стра су ме зва ли на ау ди ци ју,
јер су по сле ду жег ни за го ди на
же ле ли да по пу не бенд и до ве -
ду мла ђе љу де. Про шао сам на
ау ди ци ји и, ето, већ два де сет
две го ди не то ми је нај ве ћа му -
зич ка и жи вот на пре о ку па ци -
ја. Али и за до вољ ство, јер ја ко
во лим тај по сао. За ни мљи во је
и уз бу дљи во, кон церт на се зо на
тра је без пре ки да, ту су сни ма -
ња, пу то ва ња, го сто ва ња... Ево,
сад у фе бру а ру, по сле три де сет
го ди на, на сту пи ће за јед но биг
бен до ви из Бе о гра да, За гре ба и
Љу бља не. Сви ра ће мо у сва три
гра да и то ће се зва ти „Џам бо
кон цер ти”. Сви ће мо би ти за -
јед но на би ни, то ће би ти пра -
ви му зич ки спек такл.

l Шта ти је до са да био нај -
ве ћи иза зов?

– Јед ном сам био у при ли ци
да пи шем аран жма не за ве ли -
ки ор ке стар. На пи сао сам три-
-че ти ри аран жма на за кон церт
„Ро ке ри пе ва ју џез” у Цен тру

„Са ва”. Го сти су би ли Да до То -
пић, Влат ко Сте фа нов ски и
Рам бо Ама де ус. Увек сам из у -
зет но по што вао тај по сао аран -
же ра за сим фо ниј ски ор ке стар,
јер зах те ва ве ли ко зна ње. Би ло
је до ста и дру гих иза зо ва. На
при мер, кон цер ти с Бо би јем
Шу ом и Ча ком Фин ли јем, па
по зив да го сту јем у Ско пљу и
сви рам с њи хо вом „Биг бен -
дом”. Они су из во ди ли му зи ку
гру пе „Radiohead” у об ра ди нај -
бо љих аран же ра ко ји тре нут но
по сто је, а кон церт смо има ли
у Скоп ској фил хар мо ни ји.

l Ба ви те се и ком по но ва њем...
– На пра вио сам пар из ле та

2000. и 2001. го ди не. Имао сам
квин тет, у ко јем је био и Ду -
шан Ива ни ше вић, и сви ра ли
смо не ке мо је ком по зи ци је. На -
сту па ли смо и у Бу дим пе шти,
у са ли Ра ди ја, зва ли су нас као

нај пер спек тив ни ји мла ди бенд.
Имао сам и је дан џез квин тет
пре де се так го ди на и та да сам
об ја вио је дан ком пакт-диск.
Ме ђу тим, ве о ма ми је те шко
да се од лу чим за ау тор ски рад.
Пу но сам му зи ке сви рао, по го -
то во поп, џез и рок, па су ми
кри те ри ју ми ви со ки. Са да при -
пре мам не што са сво јим три -
ом и то би тре ба ло да бу де об -
ја вље но у фе бру а ру.

l На сту па ли сте с ве ли ким
бро јем на ших му зи ча ра?

– И да ље на сту пам с бен дом
„Ко ља” и Рам бом Ама де у сом.
С Рам бом ра дим „Ве че гло ма -
зне по е зи је”. Они су ми ина че и
ве ли ки при ја те љи и има ју разу -
ме ва ња за мо је оба ве зе у „Биг
бен ду”. Са ра ђи вао сам с „Ван
Го гом”, „Фрај ла ма” и „Ла ким
пин гви ни ма”, па с Та њом Ба -
ња нин, Бе би Дол, Ива ном Пе -
терс, Је ле ном Пе то ше вић, Здрав -
ком Чо ли ћем, Вла дом Ге ор ги е -
вом, Де ја ном Цу ки ћем, Ша ба -
ном Бај ра мо ви ћем, Ба ја гом,
Кри сти ном и Алек сан дром Ко -
вач, Жељ ком Ва си ћем... Ме ни
при ја тај сту диј ски рад, во лим
ка да ме зо ву. Они, на рав но, тра -
же да тим ну ме ра ма дам не ки
свој пе чат. Не ке од тих пе са ма
су по ста ле ве ли ки хи то ви.

l Ко је су то нај ве ће зве зде с
ко ји ма сте има ли при ли ку да
сви ра те?

– Је дан од њих је Бо би Шу, а
дру ги Чак Фин ли. Он је тру бач
ко ји има им пре сив ну дис ко -
гра фи ју. Сви рао је у MGM-у за
Мај кла Џек со на, Ша ку Кан...
Нај леп ше је што су ти нај ве ћи
му зи ча ри ве о ма јед но став ни
љу ди. На ша про дук ци ја је Фин -
ли ју по сла ла по зив, а он је од -
го во рио да ни кад ни је био у
Бе о гра ду, да је чуо да ле по сви -
ра мо и да би мо гао да до ђе. А
по сле кон цер та све нас је од -
вео на пи ће. Ка зао је да је им -
пре си о ни ран јер се ве ли ки

бендо ви по све ту га се, а је дан
ова кав бенд у Ср би ји тра је ви -
ше од се дам де це ни ја. За ње га
је био иза зов да сви ра с на ма.

l Ва ша су пру га Алек сан дра
се та ко ђе ба ви му зи ком?

– Она се ба ви пе да го шким
ра дом и пе ва њем. У „Бе о град -
ском дик си ленд ор ке стру” има
стал ни ан га жман. Има ве ли ко
ис ку ство у сту диј ском ра ду, све
оне сон го ве ко ји се чу ју на деч -
јим ка на ли ма пе ва ла је углав -
ном она. Има мо и за јед нич ки
квин тет и по вре ме но на сту па -
мо. Има ће мо два кон цер та у
Сло ве ни ји у фе бру а ру.

l Да ли ви ше ужи ва те у ве -
ли ким кон цер ти ма или ма лим
клуп ским свир ка ма?

– Сви рао сам с Рам бом три
пу та на „мејн стеј џу” на „Ег зи -
ту”, ле по је ка да се ис пред те бе
на ђе три де сет хи ља да љу ди.

Али и свир ке у клу бу за де се -
то ро љу ди мо гу да бу ду не ве -
ро ват но ин спи ра тив не.

l Иа ко сте ра ди ли с ве ли -
ким зве зда ма и стал но пу ту је -
те, на ши су гра ђа ни вас ве о ма
че сто мо гу сре сти у гра ду и на
ло кал ним свир ка ма.

– Ве ли ки сам ло кал па три о -
та, ко ле ге ме стал но за дир ку -
ју: ти и тво је Пан че во! По сле
сва ког по сла жу рим ова мо.
Пан че во је, и по ред свих тур -
бу лен ци ја, оста ло ре ла тив но
ми ран град. Ви ђам сво је при -
ја те ље, што ми ја ко при ја.
Имам и свој му зич ки мир. Не
лу па ми ком ши ја ка да сви рам
у је да на ест но ћу.

l Ко ли ко вам је зна чи ло за
про фе си о нал ни и лич ни раз -
вој то што сте из Пан че ва?

– Пан че во је ше зде се тих и
се дам де се тих би ло раз ви је на
кул тур на сре ди на. И дан-да нас
је та ко. На ши ро ди те љи су има -
ли тај им пе ра тив да мо раш да
се  ба виш му зи ком или спор -
том. Мој ро ђе ни брат је оти шао
на фуд бал, а ја се ба вим му зи -
ком. Из на шег гра да су не ки
сјај ни му зи ча ри и љу ди: Ду шан
Ива ни ше вић, Ог њен По по вић,
Ба не Глу ва ков, Ду шан Но ва ков,
Фи лип Кру мес... Сви они по се -
ду ју вр хун ски ква ли тет.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни?

– Ми слим да сам са чу вао не -
ки ин те гри тет. Не мам раз ло га
да се сти дим ни због че га што
сам ра дио. Са ра ђи вао сам с
мно ги ма и с ве ћи ном сам остао
при ја тељ и дан-да нас. Ве о ма
сам по но сан на сво ју по ро ди -
цу, на то што сам два де сет две
го ди не на јед ном по слу на ко -
ји и да нас је два че кам да одем.
И на то што успе вам да жи вим
фи но и ра дим ле пу му зи ку, а
да не мо рам да пра вим ни ка -
кве ком про ми се.

Мир ја на Ма рић

Пи ја ни сти Ни ко ла Рац ков,
Ма ри на Ар се ни је вић, Га бри -
е ла и Иван Ди нић и Ма ри ја
Ли ге ти Ба линт, кла ри не ти сти
Вељ ко Клен ков ски и Ог њен
По по вић, ви о ли ни сти Ер нест
Кру мес и Ми лан Бер гинц, ет -
но му зи ко лог Се ле на Ра ко че -
вић, ди ри гент Бо рис Ма ти је -
вић, про фе со ри Ве ра Ца ри на
и Ми хај ло Јо вић – са мо су
не ки од по зна тих му зи ча ра и
пе да го га ко ји су за ко ра чи ли
у свет кла си ке у Му зич кој
шко ли „Јо ван Бан дур”.

Ова сред њо школ ска обра -
зов на ин сти ту ци ја јед на је од
нај це ње ни јих не са мо у Пан -
че ву већ и у Ср би ји. По сто ји
од 16. ја ну а ра 1950, ка да је
По ве ре ни штво за про све ту и
кул ту ру Глав ног из вр шног од -
бо ра АП Вој во ди не пред ло -
жи ло Ми ни стар ству про све -
те Ср би је да се у Пан че ву
отво ри му зич ки те чај са од -
се ци ма за гу дач ке и ду вач ке
ин стру мен те и со ло пе ва че.

Овај пред лог је при хва ћен,
а кра јем те го ди не је фор ми -
ра на Ни жа му зич ка шко ла.
Де сет го ди на ка сни је, сеп -
тем бра 1960. го ди не, она по -
ста је Шко ла за основ но му -
зич ко обра зо ва ње „Јо ван Бан -
дур”, а ње но се ди ште по ста је
згра да у цен тру гра да, са гра -
ђе на да ле ке 1891. го ди не.
Про ме ни ла је не ко ли ко вла -
сни ка док ни је на ци о на ли -
зо ва на 1959. го ди не, а због
сво је ле по те под за шти том је
За во да за за шти ту спо ме ни -
ка кул ту ре.

У Му зич кој шко ли „Јо ван
Бан дур” да нас по сто је од се -
ци за кла вир, со ло пе ва ње, гу -
дач ке и ду вач ке ин стру мен -
те, хар мо ни ку, сол фе ђо итд.
Ова обра зов на уста но ва има
два де сет спе ци ја ли зо ва них
учи о ни ца за из во ђе ње те о рет -
ских пред ме та и ин ди ви ду -
ал не на ста ве, као и би бли о -
те ку с ви ше хи ља да на сло ва
му зич ке ли те ра ту ре и но са ча
му зи ке. Шко ла има и сво ју
му зич ку дво ра ну, у ко јој ње -
ни уче ни ци че сто др же кон -
цер те.

У Му зич кој шко ли „Јо ван
Бан дур” по сто ји и за ба ви ште,
у ко јем нај мла ђи де ча ци и

девој чи це уче пр ве но те, а уче -
ни ци се обра зу ју за ни жу му -
зич ку шко лу и че тво ро го ди -
шње сред ње обра зо ва ње за два
про фи ла: му зич ки из во ђач на
во кал но-ин стру мен тал ном од -
се ку и му зич ки са рад ник на
те о рет ском од се ку.

Ову шко лу по ха ђа ви ше од
три сто ти не ђа ка, а ње ни уче -
ни ци се сва ке го ди не так ми -
че на број ним му зич ким так -
ми че њи ма ши ром Ср би је и
увек осва ја ју на гра де. У окви -
ру шко ле де лу ју и ор ке стар
хар мо ни ка, као и гу дач ки, ду -
вач ки и там бу ра шки ор ке стар.
Сва ке го ди не по во дом обе ле -
жа ва ња да на шко ле одр жа ва -
ју се кон цер ти на ко ји ма на -
сту па ју ње ни уче ни ци, про -
фе со ри, ка мер ни са ста ви, ор -
ке стри и хо ро ви.

Мно ги од оних ко ји су за -
вр ши ли шко лу „Јо ван Бан -
дур” ни су хте ли да оста ну на
то ме, већ су на ста вља ли шко -
ло ва ње на број ним му зич ким
ака де ми ја ма у зе мљи и ино -
стран ству. Та мо су без ика -
квих про бле ма про ла зи ли
при јем не ис пи те, што до вољ -
но го во ри о то ме да је рад
про фе со ра у „Бан ду ру” на вр -
хун ском ни воу.

Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур” са ра ђу је с Фа кул те том
му зич ке умет но сти у Бе о гра -
ду и с бе о град ским сред њим
му зич ким шко ла ма „Јо сиф
Ма рин ко вић”, „Ва тро слав Ли -
син ски”, „Boјислав Вуч ко вић”
и „Сте ван Сто ја но вић Мо кра -
њац”. Ђа ци и про фе со ри „Бан -

ду ра” че сто на сту па ју с ко ле -
га ма из тих шко ла, а има ју
до бре од но се и с Му зич ком
шко лом у Ки кин ди, као и с
мно гим град ским уста но ва -
ма у Пан че ву.

На при мер, уче ни ци шко -
ле „Јо ван Бан дур” че сто на -
сту па ју у До му за ли ца са
оште ће ним ви дом, у Клу бу за
од ра сла и ста ра ли ца и у Ге -
рон то ло шком цен тру на Ко -
те жу. У окви ру са рад ње с Град -
ском упра вом Пан че ва, уче -
ни ци Му зич ке шко ле сви ра ју
на све ча но сти ма ко је се ор -
га ни зу ју за ву ков це и уче ни -
ке ге не ра ци је.

М. Гли го рић

МУ ЗИЧ КА ШКО ЛА „ЈО ВАН БАН ДУР”

Фа бри ка за та лен те
НАШ ГОСТ: ИВАН АЛЕК СИ ЈЕ ВИЋ, ПИ ЈА НИ СТА

УЖИ ВАМ У СВОМ ПО СЛУ

Ученици школе сваке године добијају бројне награде

Школа има неколико оркестара

Многи од оних који су били ђаци ове школе 
наставили су школовање у иностранству
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ПОНУДА

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатна достава
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Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
ИСПОРУКА ОДМАХ

064/158-44-10, 063/101-11-47
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ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

– ТЕХНИЧАР

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

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

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

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

Рок за кон ку ри са ње: 31. јануар 2020.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

Измене и допунe Плана генералне регулације

Комплекси посебне намене (Целина 11) у Пан-

чеву

Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Пла-

на генералне регулације Комплекси посебне наме-

не (Целина 11) у Панчеву, (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 17. 01. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панче-

ва, ул. Трг краља Петра I бр.2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парц. топ.бр.3350 и 3351 К.О.Панчево, за из-

градњу два вишепородична стамбена објекта и

једног помоћног објекта гараже, у Улици Стевице

Јовановића бр. 5 у Панчеву, израђен од стране

пројектног бироа „ТС архитектура” Ћуприја, за ин-

веститорa „Баз Инвест 013” ДOO, Панчево

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 17. 01.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

ПЛАЦ, Баваништански пут,
асвалт, струја, вода, 29 ари.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (287383)

КУЋА, укњижена, усељива, 12
ари, подрум, помоћне просто-
рије. Старчево, 065/262-40-30.
(287615)

БЛИЗУ центра кућа са две
стамбене јединице. Договор.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(287646)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ легализо-
вану кућу у Војловици, са мо-
јом доплатом. 062/322-298.
(287667)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељански пут, пре Крнете.
Тел. 063/103-04-33. (287547)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 10 ари,
викендица, струја, вода,
17.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287591)

ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари, 130 квм,
приземна, колски, гаража, од-
лична. 064/928-89-68. (287579)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
ливадице. 319-754, 061/153-34-
61. (287577)

КУЋА, центар, две етаже. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50. (287614)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву –
Топола, са плацем од 7 ари, 20
квм, повољно. 064/134-97-60.
(287495)

ПРОДАЈЕМ пола куће и 60 ари
земље. 064/182-41-36. (287528)

ХИТНО продајем кућу. Тел.
355-039. (287533)

ПРОДАЈЕМ плац у Јабуковом
цвету на Дунаву. 069/158-63-
76. (287738)

ПРОДАЈЕМ плац на Златибору,
цена 800 евра.  069/158-63-76.
(287738)

ПРОДАЈЕМ викендицу у Јабу-
ковом цвету, на Дунаву.
069/158-63-76. (287738)

БРЕСТОВАЦ, укњижена, 84 +
20 помоћни, 7.50 ари, 16.500.
(67), 063/744-28-66. (287731)

ПЛАЦ, Миса, 6 ари, 11.000,
широк фронт. (67), 063/744-
28-66. (287731)

ПЛАЦ, Миса, 4.5 ари, темељ,
папири, 19.500. (67), 063/744-
28-66. (287731)

ПРОДАЈЕМ четири и по ланца,
грађевинског земљишта север-
на зона, преко пута „Секиног
салаша. 062/102-89-16. (287546)

ВРШАЦ - куЋа за продају, 100
квм, центар града. Цена 45.000
евра. Хитно. Телефон 064/919-
99-62. (СМС)

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

НА ПРОДАЈУ плац, градако
грађевинско земљиште, 28 ара,
на Кудељарцу. Срећна купови-
на. 064/256-61-64. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац 26 ари, 50.000
евра. Јабучки пут. 063/853-63-
00. (286728)

ИНВЕСТИТОРУ потребан плац
за изградњу випшепородичног
стамбеног објекта. Плацеви ве-
ћи од 6 ари на локацији ужег и
ширег центра града. 064/128-
52-21. (ф)

НА ПРОДАЈУ кућа у Сокобањи,
код стационара, 300 квм, чука
2. 063/248-254. (287148)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у
Качареву. Тел. 601-281. (287055/6/р)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
окућницом у Иванову, на плацу
17 ари, легализовано, власни-
штво. 062/415-359, 064/828-36-
26. (287293)

КУПУЈЕМ сатове, ордење, пен-
кала, значке, фотоапарате,
плоче, ситне антиквитете.
066/354-412. (287714)

ПРОДАЈЕМ плац са ново сази-
даним објектом, 7 ари стара
Миса 064/514-12-98 (СМС)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, ме-
синг, алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, дола-
зимо. 061/322-04-94. (287724)

КУПУЈЕМО секундарну сирови-
ну, гвожђе, акумулаторе, веш-
машине, замрзиваче, шпорете,
све остало. 061/206-26-24. (287724)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замрзива-
че, телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (287558)

КУПУЈЕМ сатове – старе ручне,
зидне, подне и делове.
064/305-80-73. (287574)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (287534)

КАУЧ, тросед, две фотеље, сеф,
пећ на чврсто гориво. 064/290-
46-44. (287541)

ПРОДАЕМО пећ на струју елинд
2 кв. 063/537-003. (287521)

ПРОДАЈЕМО фрижидер 110
литара „аристон”, мало кори-
шћен. 063/537-003. (287521)

ПРОДАЈЕМО полован наме-
штај.  063/537-003. (287521)

ПРОДАЈЕМО усисивач кирби
сентриа, нов, неупотребљаван,
цена по договору. 063/537-003.
(287521)

ВЕШ-МАШИНА mi e le као нова,
150 евра, велики замрзивач са
фиокама. 064/455-69-50. (287554)

АЛФА плам камин, фрижидер,
веш-машина, комбиновани
фрижидер, столице. 063/861-
82-66. (287672)

ШТЕНЦИ бишона на продају.
Тел. 063/162-97-65, 013/210-
54-79. (287678)

РАСПРОДАЈА новог намешта-
ја, столице од 1.600, столови од
4.500. 060/600-14-52. (287705)

ДЕТЕЛИНА, 1500 ала, 200 ди-
нара, продајем одједном.
062/465-777. (287712)

ПРОДАЈЕМ повољно орман,
комоду, персијски тепих и ка-
уч. Тел. 631-78-30. (287693)

ПРОДАЈЕМ замрзивач, ТА пећ,
регал, отоман, кауч, сто, столи-
це. 064/144-37-65. (287592)

СВИЊСКЕ полутке на продају.
Тел. 060/500-30-91, 013/632-
145. (287593)

ПРОДАЈЕМ добро очуване две
комоде, сто, кревет и две фоте-
ље. 060/876-08-27. (287606)

СУДОПЕРУ, остале кухињске
елементе, судопера, 3.000 дина-
ра, нова. 063/773-45-97. (287603)

ПРОДАЈЕМ трајножарећи шпо-
рет на дрва. Завати после 17
сати. 060/163-35-95. (287610)

ПРОДАЈЕМ јагњад. 064/611-
37-09. (287658)

НА ПРОДАЈУ балирана детели-
на, екстра квалитета. Тел.
064/539-62-04. (287728)

ТА пећ, кожна гарнитура, алфа
плам пећ, спаваћа соба, орма-
ни, писаћи сто, полице за књиге,
маина за сушење, француски
лежај,. Фрижидер, трпезаријски
сто. 0647155-38-13. (287729)

ТОВНЕ свиње и прасићи, пре-
воз и клање. 063/812-36-04.
(2877329

КУПУЈЕМО обојене метале, гво-
жђе, каблове, олово, бакар,
веш-машине, замрзиваче, теле-
визоре, долазим. 061/321-77-
93. (287724)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ зидану
гаражу на Котежу 2. 062/222-
553. (287671)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на Ко-
тежу 1, код Максија. 063/122-
55-22. (287689)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу, у
колективној гаражи, приземље.
063/122-55-22. (287683)

ОГРЕВНО дрво: багрем, буква,
храст, бесплатан превоз. По-
пуст пензионерима. 064/356-
03-93. (286602)

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

ПРОДАЈЕМ шпорет на дрва
АПН 4, пуромат. 061/644-62-
07. (287515)

ПРОДАЈЕМ због селидбе: шпо-
рет смедеревац, електрични
шпорет, трпезаријски сто и сто-
лице, кожни тросед, ормани
храстови, комбиновани фрижи-
дер, дечји бицикли, дечји креве-
ти на спрат. 064/367-96-96. (287523)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, петора

врата, фул опрема, власник.

064/130-36-02. (287594)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет,

2007, дигитална клима, шест

брзина. 064/130-36-02. (287594)

ДАЧИЈА логан, 1.4, 2005,

160.000 км, истекла регистра-

ција. 064/587-50-24. (287594)

ПУНТО 1.2, 2007, петора врата,

атестиран плин, власник.

064/587-50-24. (287594)

ПУНТО 1.2, 2011/12, петора
врата, атестиран плин, 85.000
км, власник. 064/130-36-02.
(287594)

КУПУЈЕМ возила од 100 до
1.000 евра, стање небитно, ис-
плата реална! Позвати на број:
060/135-08-48 (СМС)

ОТКУП возила, алата, продаја
делова. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (287154)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (287154)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, атести-
ран плин, металик плав.
064/856-60-65. (287517)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 3 В, 2003,
одличан, клима. 064/142-55-93.
(287517)

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.6, дизел,
регистрован. Тел. 063/778-81-
33, 013/332-384. (287525)

ПРОДАЈЕМ шлепер рено пре-
мијум, 420 R, 2002. годиште,
исправан. Тел. 063/103-04-33.
(287547)

ГОЛФ 1.9, ТДИ, 1994. годиште,
мотор добар, лимарија урађе-
на.. Милан, 063/720-21-54.
(287544)

ДАЧИЈА логан 1.5 ДЦИ, 2006, ре-
 гистрован. 064/587-50-24. (287594)
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Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

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.

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

• Управљање стамбеним
заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

Prodaja lokala u novoizgrađenoj
zgradi: -19m
Kontakt:

²
Maja-0638179404
Ljilja-0643257318

doo MB RPROA e
Ul. Žarka Fogaraša 20

Knji

U ponudi:
veliki asortiman

k o l s k o g  p r i b o r a 
igracaka i raznih poklona

Tapeta samolepljivih

ИЗДАЈЕМ ДВА ЛОКАЛА,
76 и 68 квм, на тран-

зитном путу, у Кнића-

ниновој, на окретници

локала 14, новоградња:

први разрађен 

за пекару, други 

неусељаван.... 

Угао улице, шлеперски

прилаз, за све намене. 

064/026-90-54
(7/287739)

КОТЕЖ 2, двособан + доградња
+ надоградња, 150 квм, 55.000.
(67), 063/744-28-66. (287731)

СТРЕЛИШТЕ, V, ЦГ, 37, сре-
ђен,д ве терасе, 23.000.  (67),
063/744-28-66. (287731)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж, ниско
приземље, 35, ЦГ, 20.000.  (67),
063/744-28-66. (287731)

ТЕСЛА, IV, TA, празан, код
Авива, 32.000.  (67), 063/744-
28-66. (287731)

ТРОСОБАН, Тесла, IV, 88, тро-
саобан, ЦГ, 55.000.  (67),
063/744-28-66. (287731)

КУПУЈЕМ једнособан или јед-
ноипособан стан. Исплата
истог дана. 064/385-41-15.
(287498)

АГЕНЦИЈИ „Кров” хитно по-
требни станови, исплата одмах.
060/551-64-50. (287675)

КУПУЈЕМ атрактивне станове и
куће. Исплата одмах. Агенција
„Тесла некретнине”, 064/668-
89-15. (287736)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, потерб-
ни станови, куће, све локације,
брза реализација.  063/744-28-
66. (287731)

КУПУЈЕМ једнособан стан на
Тесли, без посредника.
064/586-89-04. (287562)

ПОТРАЖЊА без посредника,
купујем двособан стан на Сода-
ри, до IV спрат, обавезан лифт
и ЦГ, кеш исплата. 063/637-
673, 063/700-34-03. (287564)

КУПУЈЕМО двособан, једноипо-
собан, исплата одмах. 063/836-
23-83. (287591)

ЗА КУПЦЕ на чекању Агенцији
„Лајф” потребне куће и стано-
ви. 061/662-91-48. (287646)

КУПУЈЕМО станове на свим ло-
кацијама, брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30. (287697)

ИЗДАЈЕМ стан у центру Панче-
ва. Погодно за пословни про-
стор. 065/551-17-22 (СМС)

ПОВОЉНО издајем полунаме-
штен једноипособан стан, Ко-
теж 2. Тел. 064/134-06-16. (287663)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 65
квм, Новосељански пут 49,
066/310-029. (287476/р)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара Миса.
060/011-96-66. (287694>)

ДВОСОБАН стан, 60 квм + ло-
ђа, Котеж 2, реновиран, савре-
мено опремљен. 063/701-11-
31. (1287530)

ИЗДАЈЕМ кућу, Старчево, 68
квм, заебна, двориште, 100
евра. 064/305-80-73. (287574)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,с
амце, студњенте, раднички
смештај центар. 063/502-211.
(287570)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у Са-
мачком, пожељно ученику.
064/348-07-60. (287410)

ЛЕП комфоран,г рејање, наме-
штен, дворишни стан, једносо-
бан. Стрелиште, 064/218-83-45,
013/362-406. (287628)

СТРОГИ центар, нептун, двосо-
бан,  комфоран, ЦГ; опремљен,
250 евра депозит. 063/436-696.
(287600)

ИЗДАЈЕМ полунамештен двосо-
бан стан, Котеж 1, код Фабега,
IV спрат. 063/163-52-05. (287537)

ЦЕНТАР, издајем двособан
комплетно намештен стан, II
спрат, 061/180-38-97. (1287548)

ИЗДАЈЕМ супер комфорну ку-
ћус а три трособна одвојена
стана са гаражама. 063/801-
09-85, 063/301-151. (287598)

ИЗДАЈЕМ у центру комплетно
намештен мањи двособан стан
са централним грејањем, 200
евра, у цену урачунато греја-
ње., 064/919-36-22. (287575)

ДВОИПОСОБАН стан, 66 квм, у
строгом центру, 58.000 евра.
064/171-22-70, 064/090-10-92.
(287737)

ТЕСЛА, „Авив”, сладак двосо-
бан, „Љубичево”, 36.900 евра.
АМК некретнине, 061/262-08-
44. (287656)

СТРОГИ центар, салонски, 38
квм, укњижен, 24.500 евра.
(470), „Дива некретнине”,  345-
534,  064/246-05-71. (287583)

ГАРСОЊЕРА, 18, ЦГ, 13.000;
плац Стрелиште, 10 ари, дого-
вор. (338), „Јанковић”, 348-025.
(287605)

ЦЕНТАР, 65 квм, 3.0, ЕГ, 28.000;
локали, 26 квм, 36 квм, одлични.
(338), „Јанковић”, 348-025. (287605)

КОТЕЖ 1, двособанм 58 квм,
лифт, IX, 38.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (287614)

СТРЕЛИШТЕ, дуплекс, 103 квм,
новоградња. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (287614)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 30
квм, Содара, Моравска 3.
063/764-49-23. (287631)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, троипособан
дуплекс, 96 квм, са паркинг ме-
стом, 80.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (287646)

ПОТРЕБНИ плацеви за инве-
ститоре. Агенција „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15. (287736)

КУПУЈЕМ кућу на новој Миси
или већи стан,. 060/035-33-63.
(287555)

СОДАРА, војна зграда, двоипо-
соан, XI IX, усељив, власник.
064/327-54-10. (287557)

ТЕСЛА, 62 квм, високо призе-
мље, ЦГ, реновиран, власник.
060/095-83-05. (287560)

ПРОДАЈЕМ без посредника
приземни, укњижени дворишни
стан, у строгом центру, од 60
квм, као и велики регал и две
велике фотеље. Тел. 064/478-
46-80. (287568)

НА ПРОДАЈУ башта, грађ. Зо-
на, Јабучки пут, 28 ари.
069/448-68-78. (28701)

НОВА кућа, Јабучки пут, 111
квм, укњижена, власник, 79.000
евра. 065/258-87-77. (287706)

СТАРЧЕВО, продајем кућу.
014/633-220. (287707)

СТАРА кућа на 6 ари плаца,
близина центра. 064/136-42-00.
(287722)

НОВА МИСА, 180 квм, гаража,
1.4 ара, 60.000. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (287687)

ПЛАЦ 6 асри, 1/1, са три стам-
бене јединице, 100 квм + 70
квм + 60 квм. Посебни улази,
за сваку, три бројила, 43.000
евра. Миса, договор. 063/804-
07-85. (287727)

КУЋА, 100 квм, усељива, 20.000
вра, Козарачка 10. 063/721-62-
13. (287727)

КУЋА, монтажна, нова, 70 квм,
Козарачка 10-ц, усељива,
15.000 евра, нова, 2 ара.
063/721-62-13. (287727)

КУЋА, 60 квм, 13.000 евра, Ми-
са, Козарачка 10-а, 2 ара.
063/721-62-13. (287727)

КУПУЈЕМ кућу или грађевинско
земљиште, у центру Панчева,
погодно за изградњу вишеспрат-
ног стамбеног објекта. 060/148-
09-30, 063/187-66-07. (287679)

ТЕСЛА, леп двособан, IV без
лифта, преко пута „Лидла”,
31.000. (396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (287646)

ШАРМАНТАН пентхаус, цен-
тар, 171 квм, 119.000 евра.
АМК некретнине, 061/262-08-
44. (287656)

УЛИЧНИ део куће, зсебан улаз,
војловица, 56 квм, двособан.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287676)

ШИРИ центар, 91 квм, четво-
росбан, дуплекс, III, ЦГ, лифт.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287676)

СТРЕЛИШТЕ, 43 квм, већи јед-
нособан, I, TA, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287676)

СТРЕЛИШТЕ, лукс трособан
стан, 96 квм, IV, ЦГ, власник,
укњижен. 064/163-57-59. (287680)

НОВА МИСА, трособан, III, 68
квм, ЕГ, 43.000. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (287697)

ЦЕНТАР, прелеп, новији тросо-
бан, II, ЦГ, 68.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (287675)

КОТЕЖ 2, трособан, дуплекс,
70 квм, IV, 42.000. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30. (287697)

КОТЕЖ 1, једнособан, IV, 37
квм, ЦГ, 23.000. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (287697)

ДВОСОБАН, центар, ПР + I,
100 квм, 80.000. (67), 063/744-
28-66. (287731)

ДВОСОБАН, Тесла, ВП, ТА,
празан, тераса, 37.500.  (67),
063/744-28-66. (287731)

ДВОИПОСОБАН, Стрелиште,
II, ЦГ, лифт, 66 квм, 48.000.
(67), 063/744-28-66. (287731)

КОТЕЖ 2, троипособан, ЦГ, три
спаваће собе, без улагања,
55.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287591)

СОДАРА, 62 квм, ЦГ, IV,
37.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287591)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан, 70
квм, и очувану „багат” машину,
повољно. 064/212-32-94. (287493)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 46
квм, Панчево, Моше Пијаде 58,
39.000 евра. 062/294-329. (287497)

ШИРИ центар, нови станови, 54
квм, 59 квм, 69 квм. Власник.
063/208-352, 063/813-91-71. (287514)

ПРОДАЈЕМ трособан у строгом
цвентру, на првом спрату, по-
вољно. 066/937-00-13. (287581)

СТРОГИ центар, салонски, 173
квм, четворособан. (470), „Ди-
ва некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (287583)        

ДОБРОВОЉАЧКА, усељива
трособна, 4.2 ара, 28.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(287675)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 7 ари,
70 квм, ЦГ, гаража, 22.000, до-
говор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287676)

ИЗДАЈЕМ плац погодан за сто-
вариште, код Млекаре.
064/169-68-54. (287697)

ПРОДАЈЕМ кућу, Банатско Но-
во Село, 19 ари плаца.
066/887-84-00. (287585)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште, се-
верна зона, 110 ари, 1.700
евра, струја, вода. 064/136-42-
00. (287722)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис

ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, I, 35,
ТА, празан. 069/733-286. (287731)

ИЗДАЈЕМ локале 72  и 130 квм,
Војводе Путника 29. 063/278-
250.

ИЗДАЈЕМ локал 90 квм и више
канцеларијских простора АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88.  063/278-250. (287505)

ИЗДАЈЕМ локал 65 квм, Њего-
шева бр. 2. Тел. 065/334-32-80.
(287488)

ЦЕНТАР, приземље, локал +
стан, 98 квм, до улице. (67),
063/744-28-66. (287731)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, код
Аутобуске станице. 063/278-
421. (287318)

МАГАЦИНСКИ простор са по-
себним улазом и више произ-
водних погодна, са решеном
инфраструктуром. Јабука.
063/351-709. (287713)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у центру
Панчева. 064/866-22-70. (287686)

ИЗДАЈЕМ локал, строги центар,
код Робне куће, 30 + 15 квм.
063/372-124. (287691)

ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске
станице, одличан, употребна,
све намене. 063/372-124. (287691)

ИЗДАЈЕМ лоак 70 квм, Ул. Р.
Путника 14-а. Тел. 063/540-209.
(287549)

ПРОДАЈЕМ локал 62 квм, по-
вољно, може замена. 065/510-
52-56. (287621)

ЛОКАЛ 30 квм, магацин 60
квм, Светог Саве 18, издајем.
064/948-71-22. (287611)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, опре-
мљен салон лепоте, може пра-
зан. 063/734-82-31. (287636)

ПОТРЕБАН вулканизер или по-
моћни радник за вулканизерске
послове. Могућност обуке.
013/251-17-22, 066/432-821 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чишћење
зграда. Тел. 060/529-20-30. (287665)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру, центар, одмах усељива,
wi/fi, паркинг, повољно.
060/691-88-23. (287627)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан
стан у Моравксој, изнад Мак-
сиjа. Тел. 063/528-610. (287631)

ИЗДАЈЕМ лукс намештен стан,
55 квм, Иве Курјачког 8, Мар-
гита. 064/118-64-57. 

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
реновиран, ЦГ, Содара, Морав-
ска, III спрат. 063/528-610.
(287647)

ИЗДАЈЕМ реновиран полунаме-
штен, дворишни, стан код Ауто-
центра „Зоки”. 064/366-07-98.
(287655)

ГАРСОЊЕРА, центар, ТА, wi/fi,
намештена, 25 квм, 135 евра.
069/113-00-73. (287645)

НАМЕШТЕН једнособан, дво-
ришни, ТА, код Хотела Тамиш,
90 евра. 064/122-48-07.
(287718)

ИЗДАЈЕ се стан 35 квм, Цара
Душана 38. Централно грејање.
062/886-56-02. (287720)

CAF FE FLA MIN GO тражи девој-
ку за рад, са искуством.
069/364-10-04. (287428)

ПОТРЕБНА млађа женска осо-
ба за рад на бувљаку, козмети-
ка. 064/942-91-39. (287742)

РЕСТОРАНУ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88, потребна кува-
рица, све информације на
063/278-250. (287699)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник/радница за рад у произ-
водњи пекаре и продавачица.
063/606-330. (287704)

ПОТРЕБАН вулканизер или по-
моћни радник за вулканизерске
послове. Могућност обуке.
065/551-17-22 (СМС)

ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ потре-
бан бравар и помоћни радник.
063/315-268. (286953)

ПОТРЕБНИ вредни и одговор-
ни људи за поделу флајера.
060/664-60-06. (287295)

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

ПОТРЕБАН возач Ц и Е катего-
рије. Младенов, 063/286-914.
(287438/9)

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

ДОО „Кутко” тражи точиоца на
пумпи. Контакт: Небојша,
063/213-877. (ф)

ПОТРЕБНА медицинска сестра
за рад са искуством и потребна
радница за рад у кухињи. По-
звати сваког дана од 9 до 16
сати. 065/523-05-95. (ф)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Ко-
теж 1, ЦГ, делимично наме-
штен, брачним паровима на ду-
ће, потребни кухињски елемен-
ти. 064/555-75-75- (287601)

ИЗДАЈЕ се намештен трособан
стан у строгом центру.
064/267-50-40. (197617)

ИЗДАЈЕМ супер кућу поодну за
раднике, фирму. 063/301-151.
(287598)
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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КОНКУРС
за пријем у радни однос:

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

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

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке 
или трансфере из Панчева

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-
УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Плана Измене и допуне Генералног 
урбанистичког плана Града Панчева

и

Измене и допуне Стратешке процене утицаја
Генералног урбанистичког плана Града 

Панчева на животну средину

Излаже се на поновљени јавни увид Нацрт Плана
Измене и допуне Генералног урбанистичког плана
Града Панчева ( у даљем тексту План) и Измене и
допуне Стратешке процене утицаја Генералног ур-
банистичког плана Града Панчева на животну сре-
дину (у даљем тексту Стратешка).

Поновљени јавни увид Плана и Стратешке, одржа-
ће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. 01.
2020. године.

Наведени плански документи, биће изложени на
поновљени јавни увид, у згради Градске управе
Града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у
холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609,
сваког радног дана од 10 до 13 сати. Све инфор-
мације у вези са огласом могу се добити путем те-
лефона 013/353-304

План и Стратешка ће бити доступни јавности и у
дигиталном облику, у трајању јавног увида, на зва-
ничној интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе у току трајања поновљеног јавног уви-
да, искључиво у писаном облику, Градској управи
Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-
винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-
сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе
и сугестије могу утицати на Планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената и Стретешке биће организована дана
22. 01. 2020. године у 13.30, у Малој сали зграде
градске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
07. 02. 2020. године, са почетком у 13.30, у Малој
сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-
жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-
сиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 
од искуства + пријава

+ топли оброк.

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

(7/284892)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна плата за 
раднике са искуством
50.000 + пријава 
+ топли оброк, 
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

Стовариште 
„Топли дом”

тражи:

• два возача 
Ц категорије

• руковаоца багера

Информације на
013/351-297,
063/233-446. 

(5/287653)

СТР „ЗОКА”
Панчево, Козарачка бр. 80

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Возач Ц категорије .......................1 извршилац,
на неодређено време

2. Возач Ц и Е категорије ................1 извршилац,
на неодређено време

Своје пријaве кандидати могу послати на email:
milostravica@yahoo.com

DOO „ Hidrovod” , Pančevo
Ul. Bore Šipoša 25 ( Topola , kod Crne mačke )

013/341-292

TRAŽI:

1. Šefa gradilišta (IV ili VI stepen stručne spreme)

2. Pomoćne građevinske radnike

3. Automehaničar

4. Vozač C kategorije

5. Bagerista

6. Vodoinstalater

Prijava od 8 do 14 sati, radnim danima, doći lično.

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

ОГЛАС

за следећа радна места:

1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ ...........3 извршиoцa

2. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ..1 извршилац

3. ГРАФИЧКИ ИНЖЕЊЕР .................1 извршилац

4. ЧИСТАЧИЦА ...................................1 извршилац

Вашу пријаву са радном биографијом слати на
адресу: Штампарија „6. октобар” доо Панчево,
Кајмакчаланска 34, или на email: 
jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од осам дана од
дана објављивања огласа. За све информације
можете се обратити на број телефона: 069/444-
56-63. 

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-
УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације за доградњу и рекон-
струкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС
Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба
бр. 99 на територији града Панчева

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-
лације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV
бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од
ТС Панчево 2 до стуба бр.99 на територији Града
Панчева (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 17. 01. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе Г рада Панче-
ва, ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-
сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-
да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-
винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-
сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе
и сугестије могу утицати на планска решења.

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoRe-
Ca sektoru na teritoriji Beograda, koja uspešno po-
sluje već skoro 20 godina sa sedištem u Beogradu,
Bulevar despota Stefana 115.

*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*

Poziva sve zainteresovane da se prijave na oglas za
poslove:

1. Magacioner 

– zadaci radnog mesta: prima i izdaje robu i amba la -
žu iz magacina; vrši slaganje, sortiranje i pakovanje
robe, ambalaže i paleta; vrši popis robe; izrađuje
izveštaje po nalogu Rukovodioca skladištenja;

– uslovi za kandidate: minimum II ili III SSS, da nije
osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. 

Iznos početne zarade 48.000,00

Prijave slati na posao@scb.rs
SMS prijave 064/824-2825

ПОТРЕБНА продавачица у пека-
ри. 062/404-144. (287545)

ПОТРЕБНИ радници за поставља-
ње сателитских антена за телеком
Србије. 065/333-33-00. (287607)

ГОЛУБ такси тражи возаче такси-
ја. Неопходни услови: завршена
средња саобраћајна школа, пет
година искуства на пословима
возача или поседовање Ц катего-
рије са било којом средњом шко-
лом. Контакт Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима
од 8 до 16 сати. (287629)

BE DEM ENE RGY SO LU TI ONS
тражи точиоце за рад на гасној
станици. Услови: средња стручна
спрема, годину дана радног ис-
куства. Контакт Марија Симоно-
вић, 060/663-64-63, радним да-
нима од 8 до 16 сати. (287629)

BE DEM ENERGY SO LU TI ONS
тражи возаче камиона. Неоп-
ходни услови: Ц и Е категорија,
АДР серфитифкат, минимум две
године радног искуства и посе-
довање тахографске картице.
Контакт Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима
од 8 до 16 сати.  (287629)

ПОТРЕБАН оператер за рад на
машини за вез. Пожељно иску-
ство. CV слати на szr mo del kids
@gmail.com  (287640)

БИФЕУ у центру, хитно потребна
конобарица. 061/284-51-54. (287652)

РЕСТОРАНУ потребни куварица
и помоћна радница. 060/074-
34-85. (287659)

ПОТРЕБАН возач Б категорије
за доставу хране. 064/187-98-
10. (287725)

ПОТРЕБНЕ раднице за произ-
водњу кифлица. Услови сасвим
коректни. 060/693-30-99. (287726)

ВОДОИНСТАЛАТЕР са дугого-
дишњим искуством при изради и
адаптацији купатила. 060/747-
53-36. (287019)

НЕМАЧКИ, часови свим узра-
стима, преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892. (287660)

ТАПЕТАР са искуством, потре-
бан фирми. 060/370-99-99. (287711)

ЕСТЕТИК студио „Перла” по-
требна козметичарска и учени-
ца за фризера. 065/344-54-66.
(287567)

ПОТРЕБАН озбиљан мајстор и
помоћни рaдник за молерско-
гипсарске радове. 063/861-44-
00. (287709)

ПРОДАЈЕМ посао у раду, ће-
вабџиницу са комплетним ин-
вентаром. Локал у закупу.
061/807-62-99. (287702)

ПОТРЕБАН радник за дубинско
прање возила. Перионица „Ма-
ка”. 061/551-95-31. (287692)

ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици. 064/462-12-61. (287710)

ПОТРЕБАН радник и продава-
чица у пекари. 064/908-02-60.
(287635)



РАЗНО

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

Петак, 17. јануар 2020. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17

300-820,  300-830300-820,  300-830

Последњи поздрав

ИВАНКА МАТИЈАШЕВИЋ
1937–2020.

Кево,

откад је твоје срце стало,

много је мојих суза пало.

Зовем те, не чујеш ме,

тражим те, нема те.

Хвала ти за сву твоју доброту и све што си ми дала у животу.

Твој син ЈОВИЦА
(38/287559)

Последњи поздрав

ИВАНКИ МАТИЈАШЕВИЋ
1937–2020.

Тужно је што те нема.

Празна је кућа, мисли су препуне емоција и

сећања да си увек била ту за нас.

Почивај у миру.

Ожалошћени: син ЈОВАН, снаја РАДМИЛА,

унуке БОЈАНА и СВЕТЛАНА, зетови ДЕЈАН и

АНЂЕЛКО и праунуке ТАРА и ИРИНА

(39/287559)

тетка ИВАНКА

Остаће успомене на наша дружења, радости и туге.

Мирно почивајте.

Комшије ПАНАЈОТОВИЋ
(37/287597)

После тешке болести, 8. јануара 2020. преминуо је наш тата

ЦВЕТАН ЦВЕТКОВСКИ
1950–2020.

Оставио си трагове који се не бришу, 

сећања која не бледе, 

доброту која се памти,

бол и тугу који су вечни.

Чувамо те у срцу.
Ћерка ЈЕЛЕНА и син ГОРАН

(44/287572)

Последњи поздрав брату

ЦВЕТАНУ ЦВЕТКОВСКОМ

од сестре МИЛАНКЕ са породицом и брата

ЉУПЧЕТА са породицом
(46/287572)

Последњи поздрав

нашем

ЦВЕТАНУ

од зета ПЕТРА

са породицом

(45/287572)

ЦВЕТАН

ЦВЕТКОВСКИ

Последњи поздрав

драгом комшији

Комшије

из дворишта

(55/287596)

Последњи поздрав

мом другу

ЦВЕТАНУ

од пријатеља

доктора МИЛУТИНА

(92/287684)

Последњи поздрав

стрини и баби

ИВАНКИ

МАТИЈАШЕВИЋ

од МИЉЕ, ДАЈАНЕ

и ТАЈАНЕ

са породицом

(79/287649)

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-
УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регула-
ције – Подцелина 6ц- Нова депонија- у насеље-
ном месту Панчево  

и

Стратешку процену утицаја Измена и допуна
Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц- Но-
ва депонија- у насељеном месту Панчево на
животну средину

Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана

детаљне регулације -Подцелина 6ц- Нова депо-

нија у насељеном месту Панчево (у даљем тексту

План) и Стратешка процена утицаја Измена и до-

пуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц-

Нова депонија- у насељеном месту Панчево на

животну средину (у даљем тексту Стратешка). 

Поновљени јавни увид Плана и Стратешке, одржа-

ће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. 01.

2020.године.

Наведени плански документи биће изложени на

поновни јавни увид, у згради Градске управе Града

Пан чева, ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на

ше стом спрату, као и у канцеларији 609, сваког

радног дана од 10 до 13 сати. Све информације у

вези са огласом могу се добити путем телефона

013/353-304

План и Стратешка ће бити доступни јавности и у

дигиталном облику, у трајању јавног увида, на зва-

ничној интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања поновљеног јавног

увида, искључиво у писаном облику, Градској упра-

ви Града Панчева, Секретаријату за урбанизам,

грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем

писарнице Градске управе Града Панчева, Трг кра-

ља Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране при-

медбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената и Стратешке биће организована дана

22. 01. 2020.године у 13 сати, у Малој сали зграде

градске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

07. 02. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој

сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге: елек-
троинсталације, израда нових,
преправка, поправка старих, ра-
света. 063/644-353. (287532)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРАСКИ ра-
дови, гипсани радови, ламинат.
061/283-66-41, 064/317-10-05.
(2878543)

РОЛО-НАЈ нуди израду, уградњу
роло-челичина заштитна врата,
тенда, најповољније. 063/894-
21-80. (287620)

РОЛО-НАЈ нуди: поправку,
уградњу, ролетна, венецијанера,
тракастих завеса, најповољније.
063/894-21-80. (287620)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венеција-
нери, све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498. (285778)

РОЛО-НАЈ нуди уградњу-израду
хармо-врата, туш-кабина, комар-
 ника, најповољније. 063/894-21-
80. (287620)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипсар-
ски, фасадерски радови, постав-
ка ламината. Проверите.
062/816-66-78. (287641)

БАЛТОКАД када, обнова глазу-
ре, пластифицирање, гаранција.
Www.bal to kad.co.rs 065/347-55-
02, 011/288-30-18. (287717)

МОМАК, 1975. неожењен, инва-
лидски пензионер, упознао би де-
војку ради брака. 064/520-62-98
(СМС)

МАСЕРКА потребна за опушта-
јућу релакс масажу. Позив или
СМС, 061/298-96-69. (286777)

БЕСПЛАТНО становање жени
која би се бринула о старијем
пензионеру и водила домаћин-
ство. 064/123-16-60. (287504)

ПОКЛАЊАМО пса расе лабрадор,
стар 7 месеци. Тел. 013/351-116,
063/185-28-26. (287604)

МУШКАРАЦ 186, 90-52, леп, није
се женио, тражи жену за брак,
удовице, пензионерке, све даме –
вис. 170, т – 85, од 40 до 56 годи-
на, волим буце, чекаћу те буцо.
Јављати се двадесет дана. Тел.
065/608-23-20. (287637)

СПРЕМАЊЕ и чишћење станова,
пеглање еша. 061/412-44-50. (287586)

ПОТРЕБАН посао ножног чува-
ра, Тома. 064/085-92-33. (287634)

ПРЕВОЗ намештаја, робе, грађе-
винског материјала, селидбе...
Иван. 064/243-82-85. (287633)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е катего-
рије на неодређено време.
0612/213-37-66. (287643)

ВОДИНСТАЛАТЕР, купатила по-
правке, преправке, вентили, сла-
вине, одгушење канализације.
061/193-00-09. (287642)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, до-
лазим, јефтино, 25 година искук-
ства. 013/251-78-97, 063/782-51-
48. (287721)

БРАВАРИЈА, заваривање, израда
металних елемената, намештаја,
ограда, врата, надстрешница.
060/667-26-66. (287651)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водовод-
не адаптације, замена вирбли,
вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (287565)

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бом-
бончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника, мон-
тажа, демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фолија за
заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid be-
bom bon cic.com  (287657)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис,
комбијем и камионом, Војводина,
Србија, са или без радника.
063/253-028, 064/444-66-74.(287657)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис
– комбијима, камионима, профе-
сионално, екипа радника, све ре-
лације по Србији.   063/253-028,
064/444-66-74.(287657)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис,
све релације по Србији с комбији-
ма, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту наме-
штаја, 0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и проце-
на посла. Плаћање могуће чеко-
вима и преко рачуна. Борис.
063/253-028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com  (287657)

ТВ сервис Плус, нова адреса:
Браће Јовановић 56. 063/877-38-
21, 066/579-39-58. (287719)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, за-
мрзиваче, климе, шпорете, бојле-
ре, ТА пећи, поправљамо квали-
тетно са гаранцијом. „Фриготех-
ник”, 013/361-361, 064/122-68-
05. (287735)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29. (287623)

ТВ и сателитске антене, монтажа,
ИПТВ, антена плус, дигитализаци-
ја. 064/866-20-70. (2877159

ПОМОЋ У КУЋИ, чувала би стари-
ју особу. 064/409-50-85. (287670)

ИЗРАДА металних конструкција,
хала, биндера, гаража, тенди, кова-
не капије, ограде, грађевинска ли-
марија. Тел. 064/068-10-85. (287513)

РАДИМО све физичке послове:
рушења кућа, зидова, обарање
стаала, одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (287551)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ са искуством,
нуди своје услуге. Ђорђе.
060/314-13-80. (287561)

ОЗБИЉНА, поуздана жена, чува-
ла би старије лице. 063/707-19-
88. (287589)

ПОМОЋ у кући, спремање и чи-
шћење. 063/160-75-19. (287584)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге.
Александар. 064/157-20-03. (287580)

ЛАЛЕ, превозим кипером песак,
шљунак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. (287569)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тра-
касте завесе, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09. (287405)

ЕЛЕКТРИЧАР: попарвка, изра-
да инсталација, ТА пећи, бојле-
ра, најјефтиније у граду.
066/354-412. (287741)

КАМИОН кипер, превоз: шљун-
ка, песка, ризле, свега, утовар и
одвоз шута. 060/474-74-57. (287734)

ЧИШЋЕЊА тавана, подрума,
одношење ствари, рушења шу-
па, бетона, обарање дрвећа.
060/035-47-40. (287551)

ЧИСТИМО таване, подруме,
дворишта, шупе, радимо све
послове. 061/631-51-46. (287724)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
судопере, купатила, адаптаци-
је, поправке, замене одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(287506)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, рено-
вирање, кровови, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде, по-
вољно. 063/865-80-49. (287508)

КЕРАМИЧАР, постављање свих
врста плочица и комплетна
адаптација купатила. Данијел.
061/249-29-90. (287490)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојле-
ра, шпорета, индикатора, раз-
водних табли, инсталација. Ми-
ћа, 064/310-44-88. (287460)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, кречење, глетовање, сто-
ларија, веома повољно.
064/280-26-15. (286054)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76. (287051)

ВРШИМ услуег транспорта са
доблом маски карго, до 800 кг.
064/130-36-02. (287594)

КЕРАМИЧАР, постављање свих
врста плочица и комплетна
адаптација купатила. 061/249-
29-90. (287019)

ПРАЊЕ намештаја, договор.
064/110-93-62. (287035)

ДРВОСЕЧА, исећи ће свако дрво
које смета. 063/369-846. (287486)
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Прерано и изненада отишла је најмилија моја ћерка једина, моја Гордана

ГОРДАНА ЧОБАНИН РОДАНОВА
23. VI 1973 – 26. XII 2019.

Гордана, добра, мила, интелигентна и ликовно талентована. Сваки дан са тобом Гоцо била је срећа.

Молим се да те анђели чувају.

Када милостиви Господ Бог каже бићемо опет заједно.

Гоцо моја, воли те много тужна мајка твоја.

Ожалошћена мајка ЂУРЂИНА

Ожалошћени рођаци и пријатељи

(58/287602)

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ ТИГАР
4. V 1961 – 31. XII 2019.

Крени сад полако корацима кроз облаке беле. Кроз снове оних ко-

ји те воле и који те још више сада желе.

Последњи поздрав и збогом уз тугу сву, за мене увек бићеш ту...

Твоја ДУШИЦА – живот твој

(47/287573/681/682-683)

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

ВЕЛИ САВИЋ
1935–2020.

Сахрана је обављена 4. јануара 2020, на гробљу Котеж.

Хвала за неизмерну љубав коју си нам пружила.

Син НОВИЦА са породицом

(26/287535

14. јануара 2020. преминуо је наш драги

ЛАЗАР ФИЛИПОВ
1941–2020.

Твоја племенитост и доброта заувек ће остати у нашим срцима.

Твоји најмилији
(89/287674)

Драгом комшији

ЂУРИЦИ

ПЕШИЋУ

Последњи поздрав

од станара

у Савској 12

(71/287626)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 14. ја-

нуара 2020, у 78. години, преминуо наш драги

ЂУРИЦА ПЕШИЋ
1942–2020.

Ожалошћени: супруга ЗЛАТА, ћерка ДРАГАНА,

син ДРАГАН, зет ЗОРАН, унук САША, унука

ИСИДОРА, праунук ОГЊЕН и сестре СНЕЖАНА

и СВЕТЛАНА са породицама

(77/287638)

Последњи поздрав

бати

АЛЕКСАНДРУ

РИСТИЋУ

Брат БОБА

и снаја МИРА

(100/287698)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ

РИСТИЋУ

ДАЦИ
1946–2020.

од ћерке ВЕРИЦЕ,

унука БИЉАНЕ, 

МИЉАНЕ, ПЕЂЕ и

НИКОЛЕ и праунука

99/287698)
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3
Почивај у миру и нека ти је вечна слава

БИСЕРКА ЖИВУЉ
2. VI II 1930 – 9. I 2020.

Мајке никада не умиру.

Ћерка ЂИНА, унук ВАСА и зет ЂУРА

(72/287630)

У царство небеско отишла је најдража нам

БИСЕРКА ЖИВУЉ
1930–2020.

Са љубављу, поштовањем и захвалношћу њени: ћерка БОЖАНА,

унука БРАНКИЦА, унук ДЕЈАН и праунучад ТИЈАНА и ВЛАДА, 

ТАМАРА, РАСТКО, УРОШ и НЕСТОР

(73/287630)

Изјављујемо

ЗАХВАЛНОСТ

особљу Коронарног и пријемног оде-

љења Опште болнице Панчево за ве-

лико залагање и негу наше упокојене

мајке Бисерке Живуљ.
Породица

(74/287630)

Последњи поздрав

НЕШИ

од његове тетке

МИКЕ

(31/287552)

Драги „Брате”

НЕШО
Све је теже схватити да те нема више.

Почивај у миру.
ПАШКЕ
(32/287552)

НЕБОЈША КОСТИЋ

Волели смо те на посебан начин.

Брат МАРЈАН, МАРТИН, МАЦА и ГОЦА
(33/287552)

Последњи поздрав драгом сину

НЕБОЈШИ КОСТИЋУ
1980–2020.

Бог увек бира најбоље.

Родио си се на празник, отишао на празник.

Остаћеш вечно у нашим срцима и души.

Неутешни: мајка МИЛКА и отац РАДОМИР

(34/287552)

Драги брате

НЕБОЈША

Почивај у миру, нека

те анђели чувају.

Сестра МАРИЈАНА

(42/287566)

Последњи поздрав мами, баки и прабаки

БОСИЉКИ ЕРДЕЉАН
из Баваништа

1936–2020.

Док смо ми живи живеће и сећање на тебе.

Твоји најмилији: синови ИВАН и ВАСА, 

снаје ВЕСНА и НАДА, унуке и праунуци

(53/287590)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 11. јануара 2020,

преминула наша драга супруга, мајка, сестра и бака

МИРА СОФТИЋ
Рођ. Бјелајац

1947–2020.

Тужни смо што смо те изгубили. Заувек ћеш живети у нашим

срцима. Испраћај ће се обавити у петак, 17. јануара 2020. го-

дине, у 16 сати, на Новом гробљу у Београду.

Бескрајно те воле: супруг НИХАД БАЋА, ћерке ТАМАРА и

ЛЕЈЛА, сестра РАДИЦА и зет НОВИЦА, унуци АЛЕКСАНДРА,

САРА, МАТЕЈА и НИКОЛА, сестрићи, сестричине и остала род-

бина и пријатељи

(87/287668)

Последњи поздрав

зету

ЈОВИЦИ

ЈОВАНОВУ
1946–2020.

од шурака ДОБРЕ

са породицом

(104/287708)

ЈОВИЦА ЈОВАНОВ
1946–2020.

Наш драги и вољени Јовица преминуо је 9. јану-

ара 2020. али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, снаја ЕМИНА,

зет ПРЕДРАГ, унуци НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН

и многобројна родбина и пријатељи
(103/287703)

Последњи поздрав

свом брату

ЈОВИЦИ

ЈОВАНОВУ

од брата МИТЕ

и снаје СЛАВИЦЕ

са породицом

(64/287612)

Последњи поздрав

драгом

ЈОВИЦИ

ЈОВАНОВУ

Породица

ОСТОЈИЋ

(78/287644)

Остала су нам лепа

сећања

ЈОВИЦА

ЈОВАНОВ

Зету од АЦЕ

са породицом

(107/287730)

Последњи поздрав драгом брату

ПЕТРУ ПЕТРОВИЋУ

Брат ПРЕДРАГ са породицом

(16/287512)

С тугом обавештавамо да је 13. јануара 2020.

преминула моја мајка, бака и прабака

ЧАРНА ПОПОВ
1931–2020.

Почивај у миру.

Ћерка, зет и унук са породицом

(56/287597)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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СЕЋАЊЕ

Нашој драгој

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ
1958–2019.

Њена 106. генерација Гимназије „Урош Предић”

Панчево (51/287588)

Прошла је година од

упокојења моје драге

и вољене мајке

ЗОРКЕ

ЈОВАНОВИЋ

Била си дивна и пле-

менита. Заувек ћеш

нам недостајати и

вечно ћеш бити у на-

шим мислима и срцу.

Твоја ћерка

ГОРДАНА

са породицом

(67/287618)

Четрдесетодневни

помен нашој баки и

мами

ИНГЕБОРГ

ЛАЗАРОВ

одржаће се 19. јануа-

ра 2020, у 10 сати, у

цркви Карала Боро-

мејског у Панчеву.

Њени најмилији: 

НЕНАД и СИНИША

са породицом

(68/2876199

IN ME MO RI AM

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
рођ. Ашанин

23. II 1958 – 21. I 2019.

Драга Горице, у нашим срцима си бесмртна. Љубимо те бескрајно.

ВЕЦА, ВАЊА, МИКА, две БИЉЕ, ГОДА, ВЕРА, ГОЦА и МИШКО

(81/287650)

Обавештавамо родбину и пријатеље да се 21. јануара 2020. навршава годину

дана откада није са нама наша вољена мама

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
23. II 1958 – 21. I 2019.

Помен ћемо одржати у суботу, 18. јануара 2020, у 11 сати, на Новом

гробљу.

Година пуна неописиве туге, бола и празнине.

У сваком нашем кораку, наша си снага, докле год смо живи и ти живиш са

нама. Бескрајно нам недостајеш.

Волимо те мама.

Заувек са тобом: САША, БРАНА и ТИЈАНА

(93/287685)

Пролази тужна година откада није са нама

ГОРИЦА рођ. Ашанин

АДАМОВИЋ
23. II 1958 – 21. I 2019.

Време које пролази не умањује бол за тобом.
Живећеш вечно у нашим срцима, јер вољени никада
не умиру.
Почивај у миру, у загрљају твоје маме Драгане.

Твој тата БРАНО и МАРА
(95/287765)

Једина моја

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
23. II 1958 – 21. I 2019.

Време не лечи, туга је вечна, само је наша љубав бес-

крајна.
(94/287685)                                                                                                        САЊА

МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ
17. I 2002 – 2018.

Време које пролази не умањује бол за вољенима, само остаје

да морамо да живимо са том празнином.

Недостајеш у свему.

Твоја породица

(90/287673)

ДЕСАНКА

БОЈОВИЋ

ДЕСА

20. јануара наврша-

вају се две године од

нашег растанка. 

Десо, никад незабо-

рављена од твог су-

пруга БОШКА, сино-

ва ДРАШКА и ДРА-

ГАНА, снајки, унука

и праунука

(24/287529)

Последњи поздрав

драгом комшији

АЦИ

од ЗЛАТИЦЕ

са породицом

(2/287477)

АЛЕКСАНДАР ЧОБАНИН
1951–2020.

Са тобом смо имали све. 

Вечно ћемо те чувати у нашим срцима.

Супруга ЈЕЛИЦА, син ГОРАН, ћерка ЈАСМИНА

и унуци СОФИЈА, ФИЛИП и ЂОРЂЕ

(28/287538)

18. јануара навршава се
шест месеци откако си
нас оставио

РАДИВОЈЕ

СТОЈАНОВСКИ
Вољени никад не умиру
све док живе они који
их се сећају.

Твоји најмилији

(108/287733)

ЈОВАНКА ПЕТРОВ
1939–2020.

Драгој Јованки последњи поздрав од пријатеља

ЋИРИЋ БОГДАНА са породицом
(105/287712)

ДУШАН

САВАТИЋ

Последњи поздрав

драгом колеги и при-

јатељу.

МАЈКИЋ, ВРЦЕЉ,

МАТОВИЋ

и БЕГОВИЋ

(97/287695)

КОСОВКА

ИЛКИЋ

Последњи поздрав

драгој комшиници

од комшија у Браће

Јовановића 16-а

(88/287669)

11. јануара 2020. године преминуо је наш

драги

ДРАГИЋ МАТОВИЋ

Хвала ти за све!!!

Твоји: супруга ВИДА, син НЕБОЈША,

ћерка ДРАГАНА, снаја ЉИЉА, зет СИМА

и унуци МИЛАН, ВЛАДА и ТИЈАНА

(91/287667)

Радо ћемо се сећати нашег

ДРАГИЋА МАТОВИЋА

Успомену на њега чуваће породице ВУЛОВИЋ и

ПЕРТИЋ
(96/287688)
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Четрдесетодневни помен нашој

ЗОРИЦИ ДЕБЕЉАЧКИ
Рођ. Гаврилов

7. II 1975 – 9. XII 2019.

Воле те и чувају од заборава: 

тата СИНИША и мама ДРАГИЦА

(60/287609)

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
7. II 1975 – 9. XII 2019.

Дани пролазе, а туга не престаје. У нашим

си мислима и срцима заувек.

Свекар НИКОЛА, заова ГОРДАНА, 

ЕМА и КСЕНИЈА

(63/287609)

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
7. II 1975 – 9. XII 2019.

За све ове дане које ниси са нама недостајеш... Фалиш нам преви-

ше, сваким даном све више.. Нема твог гласа, погледа... Нема те

више... да нам дођеш са посла да те видимо, чујемо твој драги глас,

да питаш како смо... Дани пролазе у болу за тобом.

Недостајеш нам.

Твоји: ДРАГАН, НЕВЕНА и НИКОЛА

(62/287609)

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
Рођ. Гаврилов

7. II 1975 – 9. XII 2019.

Ми који те волимо знамо колико је тешко

живети без тебе...

ЛЕЛА и СИНИША са породицом

(61/287609)

ПОМЕН

МИРОСЛАВ МИЛУТИНОВИЋ
17. јануара је твој рођендан.
За нас троје си ту, јер заборав не постоји.

(65/287613)
                                            Твоји: ОЛГА, БИЉА и ВЛАДА

18. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо
шестомесечни помен

РАДИЦИ ЈАКОВЉЕВИЋ
1947–2019.

Заувек у нашим срцима.

(66/287616)          Син ДЕЈАН и ћерка ВЕСНА са породицама

СЕЋАЊЕ

БОЈА

ЧУБРИЋ

Поносна сам на тебе

а тужна што си ме на-

пустила. Живећеш

вечно у мом срцу.

Твоја ћерка

ДУШАНКА, 

унук МИЛАН

са породицом

и унука НАТАША

са породицом

(76/287632)

ЈОСИП КАЛУЖА
2017–2020.

Ни после три године туга и бол не престају.

Твоје ћерке КАТИЦА и ОЛГИЦА са породицама
(69/287622)

ДРАГАН САВИЧИЋ
16. I 2015 – 16. I 2020.

Време пролази, а туга и бол остају.
Син МИЛАН

(70/287625)

Живиш у нашим ср-

цима, сећањима

МИЛКА

ЛОЖАЈИЋ
2010–2020.

Кћерка НАДА, унуке

МИНА и ВАЊА

и зет СЛАВКО
(80/287648)

У суботу, 18. јануара 2020. навршава се четрде-

сет дана откако је заувек уснуо наш драги

ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ

ДУДА
1934–2019.

Тога дана у 11.30, на Старом православном

гробљу у Панчеву служићемо четрдесетоднев-

ни парастос и молити се Господу да његову ду-

шу прими у Царство небеско вечно и непрола-

зно.
Породица

(83/287662)

Сећање на драге родитеље, уз неизмерну љубав

и дубоко поштовање

МАЈСТОРОВИЋ

СВЕТА БОРКА

ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО, ЛУКА, 

ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН

(85/287664)

СЕЋАЊЕ

ТОМА

МАРКОВИЋ
21. I 1995 – 21. I 2020.

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоја породица

(84/287661)

СРЂАН

МЕДИЋ
4. VII 1961 – 20. I 2012.

Вјечно у нашим сје-

ћањима.

Породице: МЕДИЋ,

ЛАЗИЋ

и ВУЧЕМИЛОВИЋ
(86/287666)

ДРАГАНА

МРЂА

Прође година…

и Бадње вече

и Божић... без тебе,

анђели нека те чувају.

Твоја породица

(106/287716)

БОСИЉКА

ДАКИЋ
2008–2020.

Живиш у нашим ср-

цима.

Породица

(98/287696)

21. јануара 2020. године је четрдесет

дана од преране смрти нашег оца

ДРАГОМИРА

СТАНОЈКОВИЋА
1954–2019.

Помен дају његова деца

(101/287700)

Пролази осам година без моје јединице Мирјане

Зорић

МИРЈАНА ЗОРИЋ
1960–2012.

Једина моја кћери живим овај живот као по ка-

зни, без твог осмеха, речи и љубави.

Кћери моја, 22. јануара 2020. године, у 10 сати,

на Новом гробљу ћемо посетити твој вечни дом

и залити га сузама.

Воли те заувек вечно ожалошћена

твоја мајка МИЛИЦА

(1/287462)
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МИЛАН САВИН МИЋА
1986–2020.

Сећање и туга за мојим јединим братом остаје у

мом болном срцу.

Твоја сестра ВИДА

(4/287491)

Две дуге године

МИРЈАНА

МАТЕЈИЋ

Пријатељ, спасилац,

нада, утеха, светлост

на крају тунела... ма-

ма.

Поносни на тебе

ИВАНА, ДУЊА

и КОЛЕ

(12/287510)

17. јануара 2020. навр-

шавају се три године

БРАНЕ

ДИМИТРИЈЕВИЋ

Недостајеш нам.
Никада те нећемо забо-
равити.

Твоји најмилији

(18/287519)

Прошло је четрдесет дана откада није са нама

наш отац, деда, прадеда

МИЛОРАД РАДОЈЕВ
3. III 1928 – 9. XII 2019.

Помен ће се одржати 17. јануара 2020, у 11 сати.

Неутешни, с поштовањем и љубављу ЦИЦА и

МИКА са децом
(21/287524)

СЕЋАЊЕ

ГАВРИЛОВИЋ

МИЛОРАД КАТА
1926–1966. 1930–2005.

Успомену на вас чувају: син ВЛАДА

и ћерка НАДА са својим породицама

(30/287550)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИЛА

САВИЋ
2014–2020.

Године не могу избри-
сати успомене. Увек
ћеш бити у нашим ср-
цима.

Твоји најмилији
(29/287542)

И двадесет две године после...

ЈУРАЈ СТАЗИЋ МАЦКО

.,, Живиш у нашим сећањима!

Причамо о Теби са пуно љубави, туге, што си нас

тако рано напустио.

С љубављу твоја супруга БОЈАНА и твоја деца

ЈАДРАНКА и ВЕСНА са породицама

(40/287562)

БИЉАНА ЂУКИЋ
1960–2018.

Две године откако ниси у нашем загрљају, а у срцу ве-

чито остајеш.
Тета НАДА и теча ВУЈАДИН

(43/187571)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

МИЛОШЕВИЋ

ДАРИНКА МИЛУТИН
2018–2020. 2008–2020.

С љубављу и поштовањем ћерке

ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА са породицама

(48/287576)

18. јануара 2020, у 11 сати, даваћемо четрдесето-

дневни помен нашој вољеној

ВЕЛИКИ СТАНОЈЕВИЋ

Време пролази, бол и туга остају.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: син ВОЈИСЛАВ и унуци

НИКОЛА, ИЛИЈА, МАРКО и СРЕТЕН

(49/287578)

11. децембра 2019. напустио нас је наш вољени

МИЛАН МИЛОВАНОВ
1948–2019.

Четрдесетодневни помен одржаће се 19. јануара

2020, у 11.30. на Старом православном гробљу.

Породица МИЛОВАНОВ

(50/287582)

17. јануара 2020. навршиће се две године откада ме је напустио

мој вољени син

ДАМИР БЕКЧИЋ
2018–2020.

Сваког трена сам са тобом.
Твоја неутешна мама

(27/287536)

Годину дана није са нама

НИКОЛА РОКНИЋ

Сећамо те се са љубављу, захвалношћу и

тугом.

СОЊА, СЛАЂАНА и МИЛАН

са породицама

(54/287595)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЛАВКО

РЕЛИЋ
21. I 2008 – 21. I 2020.

С љубављу чувам

успомену на нашу за-

једничку срећу.

Супруга ЈОВАНКА
(57/287599)

17. јануара навршава се четрдесет дана од смрти

мог јединог сина

СТЕВАНА ДАВИДОВА
27. III 1980 – 9. XII 2019.

Путуј поруко моја, 

развесели га, ако спава пробуди га, ако чита по-

љуби га.

Заувек тужна твоја мама МИЛИЦА

(59/287608)

18. јануара је осам година откако ниси с нама

сине

МИОДРАГ ВЕЛИЧКОВ

За тобом тугује мајка СЛАВКА са породицом
(17/287516)

РАДМИЛА

ТРИФУНОВИЋ
1945–2004.

Време пролази , а се-

ћања заувек остају.

Син ИВАН и унуци

МИЛОШ и МИРОСЛАВ

(75/287697)

Моја вољена сестра

МИРЈАНА

Лукић

МАТЕЈИЋ

Драга моја Буле, мој

анђеле, моја нена-

докнадива љубави,

тако ми силно недо-

стајеш.

Увек си у срцу твоје

сестре ЉИЉАНЕ, 

зета СТЕВЕ, НИНЕ

и САНДРЕ

(102/287701)

Две године туге за мојим братом

ДАМИРОМ БЕКЧИЋЕМ

Дане, недостајеш ми сваког дана, сваког

дана све више...

Волим те брате и волећу те заувек!

Твој БОБА

(82/287654)
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КОНСТАНЦА

ПАУНОВ
1948–2018.

Заиста је тешко мама.

Недостајеш...

и постојиш у свему

што се деси.

Твоји најмилији
(3/287489)

ЈОВАН МЕДАНЧИЋ

Патим и болујем Јовице.

Сада сам сама више од годину дана.

Твоја супруга ВИДА

(5/287492)

ИВАН ГРНЧАРСКИ
16. I 2005 – 16. I 2020.

Стално си нам у мислима.
Твоји најмилији

(6/287496)

СЕЋАЊЕ

12. I 1998 – 12. I 2020.

РАДУНКА

МАРКОВИЋ
рођ. Перовић

С љубављу и поносом чу-
вамо успомену на тебе.

Супруг МИЛУН

и ћерка ВЕРА
(7/287499)

15. јануара 2020. навршавају се две тужне

године откако ниси са нама

ФЛОАРЕА ПЕРИН
2018–2020.

Време пролази, бол и туга остају.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: супруг ДОРИЕЛ, 

синови ЕМАНУЕЛ и КРИСТИЈАН, 

снаје АНИШОАРА и ГОРДАНА

и унуци ЕЛЕНА и ЛУКА
(8/287502)

Сећање на наше драге

Ћерки двадесет пети помен

ОЛИВЕРА ИЛИЈА

КРСТИЋ ДУДУКА
рођ. Дудука поводом рођендана

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.

Породице ДУДУКА, СТОЈАНОВИЋ и КРСТИЋ
(10/287507)

Увек ћу те се сећати

ВУКИЦА

ЖЕБЕЉАН
1939–2015.

Син ГОРАН

(9/287503)

Година прође, туга

све већа

АНА БЕЛЂА
1952–2019.

Тугују за њом: сестра

НАДА, брат ВАСА и

сестрић МАРЈАН са

породицом
(13/287511)

2017–2020.

ВЛАДИМИР

РУДИНАЦ

Супруга МАРИЈА и ћерке

(11/287509)

18. јануара 2020, у 11

сати, даваћемо годи-

шњи помен у Јабуци

АНА БЕЛЂА
1952–2019.

Данас ми срце плаче

и зебе јер ми мајко

нема тебе.

Неутешна ћерка

МАРИНА, унук

МАРКО и зет РАДЕ

(14/287511)

18. јануара 2020, у 11.30, на Новом гробљу, дава-

ћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ

Време пролази, бол и туга остају.

Твоја породица

(15/287518/39/40)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

МИЛАН ДАБИЋ
19. I 2019 – 19. I 2020.

С болом и љубављу чувамо те у својим срцима.

Породица ДАБИЋ

(19/287520)

ИВАН АРСЕНИЈЕВИЋ АРСА
1985–2005.

Ми који те волимо знамо колико је тешко живе-

ти без тебе.

Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

(20/287522)

24. јануара 2020. навр-
шиће се тринаест годи-
на од смрти

СТАНКА

РАДОСАВЉЕВИЋА
1945–2007.

Вољени не умиру док
живе они који их воле.

Твоји најмилији
(22/287526)

Прошло је четрдесет

дана откако није са

нама добра душа

РАИФА

СТАРЧЕВ

Дуго ћемо туговати

за њом. 

Са највећом љубављу

и поштовањем

њена заова МАРИЈА

са породицом

МАРИНЧИЋ

(23/287527)

1992–2020.

ДЕЈАН БОНИШ
војник

Иза нас је још једна тужна година, једна велика

празнина, једно дивно сећање на тебе.

Твој живот траје у нама, нашем болу и сећању.

Мајка ВЕРА и сестра КАТАРИНА

(25/287531)

СЕЋАЊЕ

БРЕЂАН

СТОЈАНКА СРЕТКО
2007–2020. 1984–2020.

Вољени наши,

време пролази, туга и бол остају, као и дивна се-

ћања на вашу племенитост и доброту.

Воле вас ваши МАРИЈА и АЛЕКСАНДАР
(35/287553)

Сећање на наше драге

ГАЈИЋ

СТОЈАН ВИДОСАВА
1924–2000. 1927–2004.

Године пролазе, успомене остају.
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До ло вач ки огра нак Удру же -
ња свих пен зи о не ра гра да
Пан че ва пу ном па ром на ста -
вља ор га ни зо ва ње ра зних ак -
тив но сти. Та ко се већ у пе -
так, 3. ја ну а ра, оку пи ло пе де -
се так чла но ва ка ко би, уз
скром ну за ку ску, ме ђу соб но
че сти та ло Но ву го ди ну.

Том при ли ком је, пре ма ре -
чи ма ко ор ди на то ра Вла де Ди -
ми три је ва, од лу че но да де ле -
га ци ја Удру же ња по се ти Дом
за ста ра ли ца „Ри стић”, ко ји
већ не ко вре ме функ ци о ни -
ше у До ло ву.

– При јат но смо из не на ђе -
ни усло ви ма у ко ји ма оби ту је
три де се так ко ри сни ка по ме -
ну те уста но ве. И они са ми де -
лу ју ве о ма за до вољ но, за кључ -
но с нај ста ри јом осо бом, ко ја
има де ве де сет пет го ди на. По -
тру ди ли смо се да их до дат но
раз га ли мо, пре све га то плим

раз го во ром, а по не ли смо им
не што за осве же ње, углав ном
оно што су на ше чла ни це при -
пре ми ле. На кра ју овог ле пог
дру же ња с ди рек тор ком До -
ма смо до го во ри ли ду го роч -
ни ју са рад њу, па ће мо та ко
уско ро за јед нич ки ор га ни зо -
ва ти из ло жбу сли ка на шег
чла на Жив ка Нов ко ви ћа – ка -
же Ди ми три јев.

У ме ђу вре ме ну Удру же ње
пен зи о не ра на ста вља при ку -
пља ње чла на ри не и упис за -
ин те ре со ва них за огрев и од -
ла ске у ба ње, а 23. ја ну а ра у
уз врат ну по се ту ће им до ћи
при ја те љи из Ја го ди не.

СЕЛО

Ка ко су у 2019. го ди ни функ -
ци о ни са ла пан че вач ка на се ље -
на ме ста, шта је ура ђе но, а шта
ни је или бар не још увек, ре ћи
ће у овом и у на ред ним бро је -
ви ма „Пан чев ца” пр ви љу ди
скуп шти на се о ских ме сних
зајед ни ца.

Они ће ујед но и на ја ви ти шта
гра ђа ни ко ји су их би ра ли мо -
гу да оче ку ју у тек за по че тој
го ди ни.

Се ри јал се на ста вља при чом
о си ту а ци ји у Ка ча ре ву, Ја бу -
ци и Гло го њу.

Гра ђа ни свих се вер них се ла
има ла су ла ни, а има ће и
ове го ди не (ве ро ват но и
на ред них) исту нај ве ћу
же љу – до би ја ње фе кал -
не ка на ли за ци је.

На рав но, има и мно гих
дру гих по тре ба...

Ка ча ре во фо ку си ра но
на одр жа ва ње

За Ка ча рев це је тек за вр -
ше на го ди на би ла вре ме
одр жа ва ња ин фра струк -
тур них обје ка та јер, пре -
ма ре чи ма пред сед ни ка
Са ве та МЗ-а Бран ка Бо -
ку на, ни је би ло зна чај ни -
јих ула га ња.

– Је ди но што до не кле
мо же мо из дво ји ти је сте
по ста вља ње ау то бу ског
ста ја ли шта у но вом на -
се љу, што нас је ко шта ло
ми ли он ди на ра. На жа -
лост, због ре струк ту ри ра -
ња АТП-а, оно се још увек
не ко ри сти, али има мо
обе ћа ња ру ко вод ства Гра -
да ће се и то уско ро до го -
ди ти. За та ко не што има
мно го за ин те ре со ва них
пут ни ка, на ро чи то у лет -
њем пе ри о ду, јер би та
ста ни ца би ла на до мак СРЦ-а
„Је зе ро”. Ина че, одр жа ва ње
овог по пу лар ног ку па ли шта го -
ди шње нас ста је ми ли он ди -
на ра, чи ме је два успе ва мо да
очу ва мо по сто је ћи ква ли тет.
Илу стра ци је ра ди, са мо спа -
си о ци ко шта ју око шестсто хи -
ља да ди на ра по се зо ни. Сто га
смо апе ло ва ли на Град да нам
убу ду ће ма ло ви ше по мог не,
јер је, по ред оста лог, и све ви -
ше ку па ча са стра не – ка же
Бо кун.

Ме сна за јед ни ца је ак це нат
ста ви ла и на одр жа ва ње би ва -
то ри ју ма, ка ко би ме шта ни ма
у сва ком мо мен ту бес плат на
здра ва во да би ла на до хват
руке.

– Има мо уго вор на 550.000
ди на ра с ки кинд ском фир мом,
ко ја је ду жна да два пут не дељ -
но ме ња фил те ре. Има ли смо
и нео че ки ва ну ха ва ри ју ко тла,
чи ја је са на ци ја ко шта ла до -
дат них две ста хи ља да. А не ки
нео д го вор ни по је дин ци та мо

су раз би ли и елек тро ни ку. Сто -
га апе лу је мо на све да се би ва -
то ри јум ко ри сти ка ко до ли ку -
је, на ро чи то за то што уско ро
тре ба да про ра ди и ви део-над -
зор, па ће по чи ни о ци ова квих
не де ла лак ше би ти иден ти фи -
ко ва ни. Ха ла спор то ва је, та -
ко ђе, нор мал но ра ди ла, иа ко
се и та мо до го ди ла ха ва ри ја
бој ле ра, ста рог три де сет пет го -
ди на, за чи ју смо са на ци ју, вред -
ну три ста хи ља да ди на ра, мо -
ра ли да се сна ла зи мо уз по моћ
не ких при ват них фир ми – на -
во ди пр ви Ка ча ре вац.

Он до да је да су сви по сто је -

ћи про јек ти пре да ти град ском
оде ље њу за ин ве сти ци је, а као
и сва ке го ди не, ка на ли за ци ја
је при о ри тет број је дан.

– На дам се да ће мо на ста -
ви ти оно што је за по че то пре
осам го ди на, ка да је ура ђе но
два де сет од сто мре же. То ме у
при лог иде и на ја ва пред сед -
ни ка Ву чи ћа да ће тај ве ли ки
по сао би ти по кре нут у свим
ме сти ма у Ср би ји. Дру го на
ли сти же ља нам је да про -
функ ци о ни ше при вред на зо -
на на ула зу у се ло, а има мо и
про је кат за уре ђе ње це ло куп -
не мре же од вод них ка на ла.
За сад је си гур но да ће мо на
про ле ће да ас фал ти ра мо пре -
о ста ли део Ви но град ске ули -
це, у ду жи ни од око сто пе де -
сет ме та ра, као и да пра ви мо
тро то ар од цен тра до кра ја
Ули це На род ног фрон та.
Проблем је де по ни ја, пре све -
га за гра ђа не ко ји жи ве у бли -
зи ни, али се на ни воу гра да
ра ди на про јек ту са на ци је свих

сметлишта, па ту ви ди мо и
на шу шан су – ис ти че Бо кун.

У Ја бу ци се на мно жи ла
игра ли шта

Ова го ди на, као и про те кле,
пре ма ре чи ма пред сед ни ка Са -
ве та Ме сне за јед ни це Ја бу ка
Сло бо да на Или ћа, ве о ма је
успе шна за ње го во се ло.

– По ред ре дов ног одр жа ва -
ња ме ста, ре а ли зо ва ли смо и
не ке на ма бит не про јек те. Пре
свих, уре ђе на су и три ата р ска
пу та, као и при лаз из ле ти шту
Ске ла. По ста ви ли смо но ву ра -
све ту у по је ди ним ули ца ма,

над стре шни цу на пи ја ци и
огра ду на гро бљу. Ре но ви ра ли
смо део ло кал ног До ма кул ту -
ре и ас фал ти ра ли ко шар ка -
шки те рен и не ке ста зе и при -
лаз фуд бал ском ста ди о ну, као
и основ ној шко ли. Чи сти ли
смо де по ни ју и ки шне ка на ле,
кр пи ли уда р не ру пе по ко ло -
во зу и обо га ти ли при о ба ље но -
вим мо би ли ја ри ма. Уре ђи ва -
ли смо и деч ја игра ли шта и
отва ра ли не ка но ва, па их је
са да укуп но че тр на ест – кон -
ста ту је Илић.

Он ве ру је да ће ова го ди на
би ти чак и успе шни ја.

– Наш глав ни циљ је из град -
ња фе кал не ка на ли за ци је, а си -
гур но је да ће мо уско ро по ста -
ви ти два ау то бу ска ста ја ли шта
– на ула зу у се ло из сме ра Пан -
че ва и у Ули ци ЈНА. У пла ну
су и ре кон струк ци ја пе шач ке
ста зе од цен тра се ла до До ма
кул ту ре, до во ђе ње у функ ци ју
ки шног ка на ла ис пред До ма
кул ту ре, кр пље ње ру па на

колово зи ма... – на ја вљу је пр ви
чо век Ја бу ке.

У Гло го њу за вр ше на ка пе ла

За гло гоњ ску Ме сну за јед ни цу
у ми ну лој го ди ни нај ва жни је
је то што је ка пе ла на гро бљу
ко нач но пу ште на у рад, ре чи
су пред сед ни ка та мо шњег са -
ве та Слав ка Јо ва нов ског.

– Иа ко су и ове го ди не из о -
ста ле ка пи тал не ин ве сти ци је,
тру ди ли смо се да, пре све га
тро ми ли он ским тран сфе ром из
град ског бу џе та, на ме ње ним за
функ ци о ни са ње Ме сне за јед -
ни це, мак си мал но по пра ви мо

усло ве за жи вот на ших
су гра ђа на. На тај на чин
смо ус пе ли да не ко ли ко
кал др ми са них ули ца пре -
сву че мо стру га ним ас фал -
том, а на ста ви ли смо и
из град њу тро то а ра у цен -
тру се ла. Ве ли ку па жњу
смо по све ти ли мла ди ма,
пре вас ход но та ко што смо
опре ма ли деч је игра ли -
ште у пар ку и уре ђи ва ли
те ре не за ма ли фуд бал и
ко шар ку. На ста ви ли смо
улеп ша ва ње из ле ти шта на
Та ми шу, у че му су нам
ве о ма по мо гле до на ци је
у окви ру про јек та „Еко
Та миш”. За хва љу ју ћи по -
мо ћи Гра да, знат но је по -
пра вље но ста ње на се о -
ској де по ни ји, а ле по смо
са ра ђи ва ли и с ло кал ним
ко му нал ним пред у зе ћем
– ка же Јо ва нов ски.

Ва жна ствар за Гло гоњ
је и то што су на ма ги -
страл ном пу ту, на кон
мно го за јед нич ких на по -
ра Ме сне за јед ни це и ОШ
„4. ок то бар”, по ста вље не
ле же ће плат фор ме, као
и дис пле ји, а све с ци -

љем по ве ћа ња без бед но сти у
зо ни шко ле.

– У 2020. го ди ни, по ред оста -
лог, пла ни ра мо да из гра ди мо
пе шач ку ста зу до ка пе ле; те -
рен за ма ли фуд бал на спорт -
ском цен тру тре ба да пре сву -
че мо но вим сло јем ас фал та, а
тру ди ће мо се и да ре кон стру и -
ше мо кров на ста рој згра ди
Дома кул ту ре, да огра ди мо се -
о ске гро бље, на ста ви мо из град -
њу тро то а ра, као и уре ђе ње
улица на си па њем стру га ног ас -
фал та пре ко кал др ме – на го -
ве шта ва пред сед ник.

Ипак, оно што ње га (и ко ле -
ге) нај ви ше ра ду је, је сте то
што је Град ко нач но рас пи сао
по зив за јав но-при ват но парт -
нер ство, пре ко ко јег би тре -
бало, ка да се ство ре сви усло -
ви, са мо у Гло го њу да бу де
асфал ти ра но око 4,5 ки ло ме -
та ра ули ца.

У на ред ном бро ју би ће ре чи
о си ту а ци ји у Стар че ву, Но вом
Се лу и До ло ву.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У ПРО ШЛОЈ (И У НА РЕД НОЈ) ГО ДИ НИ (2)

КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ГЛАВ НИ ПРИ О РИ ТЕТ
Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца пла ни ра сад њу ба -
гре ња и жбу ња на се о ској де -
по ни ји, чи ме би би ло спре -
че но раз но ше ње ке са по окол -
ним њи ва ма, а за јед но с ко -
му нал ним пред у зе ћи ма
„Ком брест” и „Хи ги је на” на -
сто ји да са ули ца укло ни псе
лу та ли це.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће, по ред оста -
лог, ових да на оба вља ре монт
фре квент ног ре гу ла то ра у црп -
ној ста ни ци, као и две пум пе
на два бу на ра у цен тру. Пр ви
ан самбл фол клор не сек ци је
До ма кул ту ре гостоваo је у
„Жи ки ној ша ре ни ци” и пред -
ста вио се игра ма из Бо си ле -
град ског кра ји шта, као и пре -
по зна тљи вим ру мун ским
игра ма из Но вог Се ла.

До ло во: Де ле га ци ја ло кал ног
огран ка Удру же ња свих пен -
зи о не ра гра да Пан че ва по се -
ти ла је Дом за ста ра ли ца „Ри -
стић” у че твр так, 9. ја ну а ра.
Сек ци ја ло ва ца је у не де љу,
12. ја ну а ра, уго сти ла ко ле ге
из Бе ле ги ша.

Гло гоњ: Дом кул ту ре је ку -
пио но вих три де сет пет на -
сло ва за сво ју би бли о те ку. Ме -
сна за јед ни ца ће мон ти ра ти
ви део-над зор на деч јем игра -
ли шту у пар ку то ком на ред -
не не де ље.

Ива но во: У то ку је ре и збор
ди рек то ра шко ле, а је ди ни
кан ди дат је Са ња Си мић
Мија то вић, ко ја го ди на ма

оба вља ту функ ци ју. На кон
што јој је ко лек тив дао

позитив но ми шље ње и Школ -
ски од бор је јед но гла сно
пред ло жио за то ме сто, оче -
ку је се са гла сност над ле жног
ми ни стар ства и по кра јин ског
се кре та ри ја та.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца ће
уско ро за по че ти ра до ве на
по ста вља њу два ју но вих ау -
то бу ских ста ја ли шта – на ула -
зу у се ло из сме ра Пан че ва и
у Ули ци ЈНА. Све је ве ћи про -
блем са пси ма лу та ли ца ма,
а са мо у јед ном да ну ује де на
су два ли ца. Удру же ње пен -
зи о не ра ор га ни зо ва ло је до -
чек срп ске Но ве го ди не, ко -
јем је при су ство вао ве ли ки
број зва ни ца.

Ка ча ре во: Удру же ње Ма ке -
до на ца „Вар дар Ка ча ре во”
при ре ди ло је у су бо ту, 11.
јану а ра, три на е сти пут, обе -
ле жа ва ње ста рог оби ча ја
позна тог као ва си ли ча ри или
ба ба ри.

Омо љи ца: Мла ди љу би тељ
По ња ви це, се дам на е сто го ди -
шњи Вук Го лу бо вић, са мо и -
ни ци ја тив но је об но вио оште -
ће не сад ни це око спорт ског
цен тра у бли зи ни по ме ну тог
пар ка при ро де и за са дио
млади це вр бе. Осам на е сто го -
ди шњи М. В. ухап шен је у
сре ду, 15. ја ну а ра, у пре по -
днев ним са ти ма, на кон што
је опљач као ме њач ни цу.

Стар че во: Пре да ва ње у ор га -
ни за ци ји Дру штва пче ла ра у
окви ру про јек та „EcoStack”,
под на зи вом „Ва ша ви зи ја бу -
дућ но сти по љо при вре де? Одр -
жи вост про из вод ње и би о ди -
вер зи те та”, би ће упри ли че но
у сре ду, 22. ја ну а ра, од 18 са -
ти, у све ча ној са ли Ме сне за -
јед ни це. Из ло жба фо то гра фи -
ја под на зи вом „Ка мен и во -
да” ау то ра Пре дра га За гор ца,
филм ског и ТВ сни ма те ља из
Бор че, би ће отво ре на у пе так,
24. ја ну а ра, у 19 са ти, у га ле -
ри ји „Бо ем”.

Месне актуелности

ЈОШ ЈЕД НОМ УПРИ ЛИ ЧЕН СТА РИ МА КЕ ДОН СКИ ОБИ ЧАЈ

Ба ба ри по но во „за стра ши ли” и раз га ли ли Ка ча рев це
Удру же ње Ма ке до на ца „Вар -
дар Ка ча ре во” при ре ди ло је у
су бо ту, 11. ја ну а ра, три на е сти
пут, обе ле жа ва ње ста рог оби -
ча ја по зна тог као ва си ли ча ри
или ба ба ри (ка ко овај до га ђај
на зи ва ју не ка да шњи ста нов ни -
ци ма ке дон ских ре ги о на око
Кру ше ва и Би то ља).

Је дан од глав них ор га ни за -
то ра ма ни фе ста ци је, Си мо Нај -
дов ски, на во ди да је све то у
ве зи с пра зни ком Ва си ли ца
(Све ти Ва си ли је), ка да, по пре -
да њу, на кон ро ђе ња Хри ста по -
чи њу не кр ште ни да ни и вре ме
ве шти ца, ка ра кон џу ла и дру -
гих зле ху дих си ла.

– На ши пре ци су у ово до ба
го ди не има ли мно го вре ме на,
ко је су, по ред оста лог, упот пу -
ња ва ли па ган ским оби ча ји ма.
Не ка да је та ко по чи ња ла и но -
ва го ди на по ста ром ка лен да -
ру. Та да би на сред се ла љу ди

до не ли ма ло ра ки је, као и др -
ва ка ко би упа ли ли ва тру и рас -
те ра ли по ме ну те зле си ле. Њих
пред ста вља ју му шкар ци у „стра -
шним” ма ска ма с вуч јим ликом
и ро го ви ма, док су пре о ста ли
уче сни ци ту да их го не др ве -
ним ма че ви ма и шта по вима.
Та ко се те ра и ста ра го ди на, а
по том ма ски ра на по вор ка иде
од ку ће до ку ће ка ко би до ма -
ћи ни ма уз пе сме по же ле ли
срећ ну Но ву го ди ну. За уз врат
би до би ја ли да ро ве. На кра ју
би се ску пља ли у јед ној ку ћи,
где би за вр ша ва ли ве се ље. Ове
оби ча је, док их ми ни смо об -
но ви ли, по је дин ци су у Ка ча -
ре ву по след њи пут при ре ђи ва -
ли пе де се тих-ше зде се тих го ди -
на про шлог ве ка – об ја шња ва
Нај дов ски.

И та ко је удру же ње „Вар дар”
и ове го ди не ор га ни зо ва ло па -
ље ње ва тре усред цен тра, ка да

се не ко ли ко чла но ва пре тво -
ри ло у стра шне ба ба ре, док су
се сви дру ги ма ски ра ли по сво -
јој во љи. По зва ни су сви љу ди
до бре во ље и за њих је би ло
спрем но ку ва но ви но. На кон
оба вље ног ри ту а ла и од ла ска
на не ко ли ко ло ка ци ја про грам

је на ста вљен у про сто ри ја ма
по ме ну те ор га ни за ци је, где су
де ца ре ци то ва ла пе сми це о Ва -
си ли ци, а по том је ло мље на та -
ко зва на ба ни ца с па ром, ко ја
је овог пу та оста ла у ку ћи. Све
је за вр ше но ве се љем уз хар мо -
ни ку и на род ну му зи ку.

АК ТИВ НО СТИ ДО ЛО ВАЧ КИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Ле по те тре ћег до ба

А у Глогоњу коначно завршена капела...
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У нај жи во пи сни ја за ни ма ња са -
свим си гур но се убра ја и по сао
так си сте. У при лог то ме пре
све га иду чи ње ни це да су ови
про фе си о нал ни во за чи не пре -
кид но на те ре ну и у кон так ту с
љу ди ма ра зних фе ла, а не рет -
ко мно ги ма бу ду и не ка вр ста
пси хо те ра пе у та.

И ако се узме у об зир да су
све до ци ра зних до га ђа ја, анег -
до та и дру гих нео бич них си ту -
а ци ја, сва ки од њих мо же да
од сво је ка ри је ре на пра ви ма -
ло ли те рар но де ло.

У гру пу пан че вач ких так си ста
ко ји за со бом има ју си ја сет ки -
ло ме та ра и анег до та спа да и
Ер не Узон.

Он љу де пре во зи већ осам -
на ест го ди на, тач ни је от ка да
му је до та да шње пред у зе ће
(„Ста кла ра”) про гу та ла тран -
зи ци о на ажда ја.

Но ви бу вљак био мај дан

За так си ра ње се овај су гра ђа -
нин од лу чио ка ко би „пре мо -
стио оску да ци ју” док не на ђе
„озбиљ ни ји” по сао. Ме ђу тим,
из гле да да се у то ме со лид но
про на шао...

– Као „са мо ста лац” сам ушао
у ло кал но так си удру же ње, чи -
ја је ба за би ла чу ве на ло ка ци ја
пре ко пу та глав не ау то бу ске
ста ни це. Са ми смо одр жа ва ли
ста ја ли ште, а ка ко у оно вре ме
ни је би ло мо бил них апа ра та,
ме ђу пр ви ма смо ак ти ви ра ли
фик сни те ле фон да би стран ке
мо гле да нас зо ву. По ред град -
ских и бе о град ских ту ра, „цве -
тао” је и но ви бу вљак, па сам
ве о ма че сто во зио Ки не зе, као
и љу де из уну тра шњо сти ко ји
су до во зи ли ро бу – на во ди Ерне.

Но гро зни ца по ме ну те пи ја -
це на отво ре ном сре ди ном две -
хи ља ди тих је по че ла да је ња -
ва, па се обим по сла ау то мат -
ски сма њио и у так си ра њу.

– То је узро ко ва ло и рас пад
на ше ор га ни за ци је, због че га
сам 2006. го ди не оти шао у „Зе -
ле ни так си”, ко ји је прак тич но
та ко ђе функ ци о ни сао као удру -
же ње, а број чла но ва је био ли -
ми ти ран. На ша оба ве за је би -
ла да од за ра де из два ја мо за
одр жа ва ње ба зе и још не ке тро -
шко ве, као и да ис по шту је мо
сво ју сме ну, на ро чи то ноћ ну,
ка да сам и ја углав ном ра дио.
С вре ме ном је и то из гу би ло
за мах, па сам већ ду го у „Ла гу -
ни”, где сва ко има сво ју до зво -
лу, а га зди пла ћа мо уна пред
од ре ђе ни из нос. Слич но по пут
нас функ ци о ни ше „Вај ферт”,
док у „Го лу бу” сви ра де за пла -
ту. Ко ли ко знам, по сто ји и пе -
де се так са мо ста ла ца, што све
за јед но чи ни број од две ста так -
си ста у Пан че ву. И то се не ме -
ња у по след њих пет го ди на –
об ја шња ва пре ка ље ни во зач.

Ве ћи ну по сла чи не град ске
ту ре, што је ве о ма стре сно, па
ма ло ко ји так си ста ужи ва у то -
ме. Ва жан сег мент у по слу је и
ко ле ги јал ност, ко ја је у Пан че -
ву, по све му су де ћи, на за вид -
ном ни воу.

– Не ма гра бе жи, јер у по -
след ње вре ме има до вољ но по -
сла. Иа ко вла да пред ра су да да
су бе о град ске ко ле ге дрч не, ни
та мо не мам ло ше ис ку ство. Је -
ди но што они љу бо мор но чу ва -
ју по зи ци је по пут ае ро дро ма.
Дру га је ствар што су њи хо ве
услу ге ску пље, па им је из нос

стар та, ре ци мо, сто ди на ра ви -
ши. Ка да је реч о на пла ти, по -
сто ји при ча да ко ри сте не ке
тај не тур би не за так си ме тар,
али се ја у то ни сам лич но уве -
рио – ка же су гра ђа нин.

„Без бол на” па ли ца гла ву
чу ва(ла )

По сре ди је на по ран по сао, па
се мно ги ко ле ба ју да ли да га
на пу сте. Са о бра ћај не гу жве,
ноћ ни рад и ћу дљи вост му ште -
ри ја са мо су не ки раз ло зи ко ји
до во де до то га.

– Од све га је нај те же ра ди ти
с љу ди ма. Због то га че сто

мораш да бу деш пси хо лог и по
по тре би „спу шташ и ди жеш
лоп ту”. Углав ном су про блем
пи ја не стран ке: не ки ме гр ле,
дру ги ба ље зга ју, а јед на осо ба
ми се чак по мо кри ла у ау то -
мо би лу. На сре ћу, на на си ље
го то во да ни сам на и ла зио. Мо -
је „ва тре но кр ше ње” у том сми -
слу до го ди ло се на по чет ку ка -
ри је ре. Би ло је то јед но „глу -
во” не дељ но по под не, кад су
ми до шла че тво ри ца мла ди ћа
са же љом да их во зим на но ву
Ми су. Ни шта ни је ука зи ва ло
на то да ће кре ну ти по злу, док

на по ла пу та је дан од њих ни је
тра жио да ма ло „по те рам” ау -
то мо бил. Сми ре но сам им од -
го во рио да не мо гу бр же од
про пи са. Ка да смо сти гли на
од ре ди ште, ре че но ми је да не -
ма ни шта од пла ћа ња за то што
сам во зио спо ро. Од го во рио
сам им да је то нај ма њи про -
блем. Ипак, кроз отво ре ни про -
зор ми је, уз гун ђа ње, уба че но
две ста згу жва них ди на ра. Та да
сам на пра вио ма лу гре шку јер
сам због ре вол ти ра но сти из ба -
цио но вац, ре кав ши да ни сам
кер. Ви дев ши то, за пре ти ли су
ми „ис тре са њем из га ћа” и

крену ли да ме оп ко ља ва ју. У
оно вре ме сам имао беј збол
па ли цу ис под се ди шта. Кад су
је спа зи ли, тро ји ца су се од -
мах раз бе жа ла, а је дан се пра -
вио па ме тан, али им се при -
дру жио чим је осе тио вас пит -
не мо ћи ба ти не – при се ћа се
овај так си ста.

Ни је ма ли број слу ча је ва, на -
ро чи то у Бе о гра ду, ка да су се
так си сти ма де ша ва ле раз не
озбиљ не не при јат но сти, па и
оно нај го ре. Mеђутим, др жа ва
ни до да нас ни је омо гу ћи ла ни -
ка кво за кон ско но ше ње оруж ја.

– Та ко сам не ко ли ко го ди на
ка сни је остао без по ме ну те „без -
бол ке”. Од у зе ла ми ју је ин тер -
вент на по ли ци ја у ру тин ској кон -
тро ли на до мак сур чин ског ае -
ро дро ма. Кад су ме пи та ли шта
ће ми, по ку шао сам да се из ва -
дим ка ко ми па ли ца слу жи да
под у прем зад ња вра та, ко ја су
до ду ше за и ста па да ла. Би ли су
не у мо љи ви, на пи са ли су за пи -
сник о од у зи ма њу и при ја ву, а
ни је ми по мо гло за ла га ње стран -
ке, по зна тог адво ка та, ко ји ме
је че као у бли зи ни. Ај што сам
остао без ква ли тет ног по кло на
од пу ног ку ва ног др ве та од при -
ја те ља из Не мач ке, не го ми је
од у зет и је ди ни пред мет за са -
мо од бра ну. Та ко не ма мо зва -
нич но пра во на би ло ка кво оруж -
је или не ко дру го сред ство упр -
кос то ме што смо ви ше пу та пи -
са ли пе ти ци ју да до би је мо до -
зво лу за но ше ње пи што ља, ко ји
мо жеш да имаш са мо за др жа -
ње – ис ти че овај Пан че вац.

Да ле ки пут чист бо нус

Ве ро ват но нај леп ши део овог
по сла је су ту ре до уда ље ни јих,
а пре див них ме ста. Та да се нај -
ви ше за ра ди, док је ужи ван ци -
ја у ле по ти чист бо нус...

– Нај да ља де сти на ци ја би ла
ми је до Мин хе на, и то још на
по чет ку ка ри је ре. Стран ка је
тра жи ла да укљу чим так си ме -
тар, ко ји је на кра ју от ку цао
око хи ља ду евра. Ипак, у ве ћи -
ни слу ча је ва иде се на до го вор,
ка да обич но ки ло ме тар са 70
ди на ра спу стим на 50. Ре корд -
ну ту ру сам имао про шле го ди -
не: тра ја ла је пет да на, а ишли
смо нај пре до Мо ста ра и Ме -
ђу гор ја, да би смо пре ко За гре -
ба и Ко прив ни це сти гли до Ба -
ла то на и Бу дим пе ште. На кон
пре ва ље них 1.870 ки ло ме та ра,
на мо јих око 300 евра тро шко -
ва, по ред бес плат них сме шта ја
и хра не, до био сам пет пу та ви -
ше, плус сто евра бак ши ша.
Ипак, нај ве ће ча шћа ва ње би ло
ми је ка да сам во зио на Паг и
на три ста до го во ре них евра до -
био још сто пе де сет. Во зио сам
и по зна те, пре свих Ацу Лу ка -
са, ко ји је ве ли ки „џек” и, ре -
ци мо, на две „цр ве не” до да још
јед ну – при ча так си ста.

А са ма кли јен те ла мо же би -
ти ве о ма ша ро ли ка...

– Ре ци мо, че сто во зим ру -
мун ске ци га не – Га бо ре, ма -
хом до Тран сил ва ни је или Се -
ге ди на. Вр ло су ко рект ни што
се ти че пла ћа ња, а и пра ве су
по ли гло те, али нај бо ље го во ре
ма ђар ски, мој ма тер њи, па зато

код њих имам про ђу. Не кад су
тр го ва ли те пи си ма, док да нас
углав ном ну де шер пе. Че сто их
трам пе за ло мље но зла то и бу -
ду ћи да код нас за ла га о ни це
пла ћа ју око 16 евра по гра му,
док је то у Ма ђар ској око 24,
ве о ма им се ис пла ти да узму
так си ка ко би та мо оба ви ли
тран сак ци ју. Јед ном сам их
пре ве зао с по ла ки ле ло мље -
ног зла та, што ми ни су при ја -
ви ли. Ме ђу тим, ни је мо је ни
да пре тре сам стран ке, већ је у
та квим си ту а ци ја ма нај бит ни -
је да је укљу чен так си ме тар,
чи ме сам на гра ни ци ап со лут -
но за шти ћен. Дру ги пут сам на
мол бу по зна ни ка во зио не ку
де вој ку до гра ни це с Ма ђар -
ском. Иа ко је из гле да ла са свим
нор мал но, на пре ла зу су је за -
др жа ли због не ког ду га. Та да
су ми ма ђар ски ца ри ни ци ре -
кли да је про сти тут ка. Мо рао
сам да оста нем шест са ти ра ди
да ва ња ис ка за, али за кон ских
кон се квен ци ни сам имао, јер
сам, и овог пу та, као што ред
на ла же, укљу чио так си ме тар.
Ка да сам се вра тио, до че ка ли
су ме ње ни ман гу пи и хте ли да
идем на дру ги пре лаз, али ја
сам их от ка чио без об зи ра на
то што су ми пре ти ли... – при -
се ћа се Ерне.

И то је са мо јед на „так си
сто ри ја”, ко ја као и сва ко за -
ни ма ње, па и све дру го у жи -
во ту, има све тлих и там них
тре ну така...

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Куце са бувљака
Ове три ма ле ку це про на ђе не
су бли зу бу вља ка. Још увек си -
са ју, али хо ће и по ма ло да узму
хра ну са мо стал но.

На ла зе се иза же ле знич ке
ста ни це, где има не ко ли ко га -
ра жа и ку ћа, а же на код ко је су
уба че ни ра ди по цео дан и не -
ма мо гућ ност да их чу ва. Она
их хра ни и бри не о њи ма кад год мо же и ка да је ту, али су вр -
ло ма ли и на по љу је ми нус, па те шко да ће ова ко пре жи ве ти.

Ма ло ме ста у не чи јем ср цу и дво ри шту или ку ћи спа шће
њи хо ве ма ле жи во те, а све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би -
ти на 063/108-79-88.

Мал ци
Ових пет ште на ца про на ђе но је у кар тон -
ској ку ти ји из ме ђу две пру ге на Ку де љар -
ском на си пу. Оста вље ни су на мо кр ом и
на зи ми да уги ну од хлад но ће и гла ди.

Тре сли су се од хлад но ће ка да су их мла -
де су гра ђан ке при вре ме но збри ну ле, јер
ни су мо гле да их гле да ју у та квом стању.

Ме ђу тим, оне не мо гу да их за др же, па
им хит но тра же до мо ве, а за ин те ре со ва ни тре ба да се ја ве на
имејл udomi.ljubimce@gmail.com.

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

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ФИЛМ СКА ЈУР ЊА ВА ЗА ЛО ПО ВИ МА

У гра ду се пам ти и јед на не ми ла сце на, по пут не ких у хо ли -

вуд ским фил мо ви ма, ка да је пре се дам го ди на јед ном так -

си сти отет ау то мо бил.

– Реч је о мом ко ле ги, а све је по че ло ка да је стран ка ма

по ку шао да об ја сни да не је ду бу рек у но вом „мер це де су”.

То им се ни је до па ло, па су га из ба ци ли из ко ла и кре ну ли

ка Ма лом Лон до ну. Чим је ја вио, за ти ли час нас де се так

оп ко ли ло је ло по ве. Ме ђу тим, сле де ћег мо мен та је дан од

њих је иза шао с пи што љем и ис па лио цео шар жер пре ма

на ма. У се кун ди смо по ле га ли у снег и бла то. У ме ђу вре ме -

ну је сти гла ин тер вент на по ли ци ја и ру тин ски по хва та ла

пре ступ ни ке – при ча Ер не.

РАД НА ЦРНО ПРАКТИЧНО НЕМОГУЋ

За кон је на ро чи то ри го ро зан пре ма они ма ко ји ра де на цр -

но, због че га им ау то мо бил мо же би ти трај но од у зет.

– Ре ци мо, по зна ник из Бе о гра да био је не стр пљив да поч -

не да ра ди пре не го што је до био ре ше ње. Ухва ти ли су га и

од у зе ли му ау то мо бил на го ди ну да на, а још је мо рао и да

пла ти ве ли ку ле жа ри ну. Слич но је пре мо гао да про ђе и мој

син, ко ји се не ко вре ме шле пао уз ме не, иа ко сам му увек

зво цао да се не игра. Јед не но ћи га је на хва та ла ин спек ци -

ја, па је ау то мо бил био пет да на „у жи ци”. Сре ћом ин спек то -

ри су ме до бро зна ли и све се за вр ши ло са мо с ма лом ка -

зном иа ко је мо гла да бу де па пре на. Јед но став но, не ле га лан

рад је по стао прак тич но не мо гућ, а про ве ра ва ју нас ре дов но

и дру ги, по пут са о бра ћа ја ца, та ко да не ма шан се да во зи мо

и с ка пљи цом ал ко хо ла у кр ви – на по ми ње так си ста.

ЗГО ДЕ И НЕ ЗГО ДЕ ТАК СИ ПРЕ ВО ЗНИ КА

СЈАЈ И БЕ ДА ПРЕ ВО ЗА ЉУ ДИ

Таксирање изнедрило безброј интересантних прича

Прекаљени професионалац Ерне Узон за собом има много километара и анегдота
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Глав ни град Не мач ке је град
као ни је дан дру ги. Бер лин је
ме тро по ла у ко јој мо же те да
ви ди те го то во све и да срет не -
те го то во сва ко га. То је град
ко ји не пре ста но жи ви и за ко -
ји ни ме сец да на бо рав ка не би
би ло до вољ но да га де таљ но
оби ђе те и упо зна те...

Уто рак, 7. ја ну ар. Баш на нај -
ве ћи хри шћан ски пра зник, на
Бо жић, мно го људ на „екс пе ди -
ци ја” из Ср би је кре ну ла је пут
глав ног гра да Не мач ке с ци -
љем и же љом да бо дри му шку
од бој ка шку ре пре зен та ци ју у
европ ским ква ли фи ка ци ја ма
за Олим пиј ске игре у То ки ју.
За хва љу ју ћи Се кре та ри ја ту за
спо рт АП Вој во ди не и од лич -
ној са рад њи са Од бој ка шким
са ве зом на ше по кра ји не и Од -
бој ка шким са ве зом Ср би је, у
Бер лин су кре ну ла два ау то -
бу са с на ви ја чи ма и ком би...
При ли ку да бу де на ли цу ме -
ста, на још јед ном ве ли ком
спорт ском до га ђа ју, до био је
и „Пан че вац”.

Во лан „Фи ја то вог” ком би ја
био је у си гур ним ру ка ма, а ис -
так ну ти од бој ка шки тре нер,
док тор фи зич ке кул ту ре Не џад
Осман кач и Ду шан Ра до ми ро -
вић ла га но су пре ва љи ва ли дуг
пут... Са пут ни ци Пе тар Бо гу -
но вић, Дра ган Та дић, Бо жа Ко -

јић и пот пи сник овог тек ста
ни су има ли ни ка квих за мер -
ки... Бу дим пе шта, Бра ти сла ва,
Дре зден и ко нач но – Бер лин.
По сле 1.162 ки ло ме тра од Но -
вог Са да...

Глав ни град Не мач ке, ме тро -
по ла с 3,7 ми ли о на ста нов ни -
ка, за и ста је свет ски цен тар
кул ту ре, по ли ти ке, ме ди ја, на -
у ке и спо р та. Осно ван у два на -
е стом ве ку, Бер лин је и пре ди -
ван град, с бо га том, али и до -
бро по зна том „ком пли ко ва ном”
исто ри јом.

Ме сто су сре та ре ка Ха фел
и Шпре ја има 960 мо сто ва у
окви ру сво јих гра ни ца, а на
град ском пе ча ту Бер ли на, ко -
ји је усво јен 1280. го ди не, на -
ла зе се два ме две да. Ове жи -
во ти ње се за хва љу ју ћи умет -
ни ци ма Кла у су и Еви Хер лиц

по ја вљу ју на ра зним ме сти ма
у гра ду.

Пре по зна тљив сим бол Бер -
ли на сва ка ко је и Бран ден бур -

шка ка пи ја, из гра ђе на 1791. го -
ди не, за вре ме вла да ви не кра -
ља Фре де ри ка Вил хел ма

Другог, али то ком по се те глав -
ном гра ду Не мач ке тре ба оби -
ћи још мно ге зна ме ни то сти.
Кон трол на тач ка Чар ли, из гра -

ђе на 1961. го ди не у ули ци Фри -
дрих штра се, мо жда је и нај по -
зна ти ји про лаз из ме ђу ис точ -
ног и за пад ног Бер ли на... Му -
зеј ско остр во је чу де сни део
ста рог Бер ли на, из ме ђу ре ке
Шпре је и ка на ла Куп фер гра -
бен, а нај ве ћа и нај ста ри ја бер -
лин ска гра ђе ви на из до ба Пру -
ског цар ства је сте па ла та Шар -
ло тен бург. Из ме ђу Бран ден бур -
шке ка пи је и Потс да мер пла ца
на ла зи се спо ме ник Је вре ји ма
уби је ним ши ром Евро пе, моћ -
но и из ра жај но де ло у част шест
ми ли о на жр та ва Хо ло ка у ста...
Мост Обер ба ум на ре ци Шпре -
ји по ве зу је окру ге Кројц берг и
Фри дрихсхајн и та ко ђе се сма -
тра сим бо лом Бер ли на. Из гра -
ђен је на два спра та: на ни жем
ни воу мо ста те че друм ски

саобра ћај, док на ви шем ни воу
пу ту је воз. Је дан од нај спек та -
ку лар ни јих по гле да у Бер ли ну
пред ста вља ју те ра са и ку по ла
кро во ва Рај хста га... Оста ци чу -
ве ног Бер лин ског зи да, ко ји је
не кад био гра ни ца из ме ђу две
др жа ве, из ме ђу два све та, пре -
тво ре ни су у га ле ри ју „Ист сајд”,
ко ја пред ста вља 1.316 ме та ра
гра фи та и му ра ла ко је су де це -
ни ја ма ства ра ли умет ни ци из
свих кра је ва све та... Зо о ло шки
врт у глав ном не мач ком гра ду
ви ше пу та је про гла ша ван за
нај бо љи на све ту. У ње му бри -
га о жи во ти ња ма по при ма то -
тал но дру га чи ју ди мен зи ју.
Про сти ре се на по вр ши ни од
пре ко 35 хек та ра и збри ња ва
око 20.000 жи во ти ња.

Бер лин је са да пра ви маг нет
за ту ри сте. Град ко ји ни ка да
не спа ва. Нај по пу лар ни ја бр за
хра на је по зна та ко ба си ца с ка -
ри јем, а го ди шње се у Бер ли ну
сер ви ра око 70 ми ли о на пор -
ци ја овог спе ци ја ли те та. По -
сто ји чак и му зеј по све ћен овом
спе ци ја ли те ту – Му зеј не мач -
ке ко ба си це с ка ри јем (De-
utsches Currywurst Museum).

Уко ли ко во ли те да ви ше вре -
ме на про ве де те у ку по ви ни, или
је ки шно вре ме у Бер ли ну, дан
мо же те про ве сти у број ним шо -
пинг-цен три ма, а ако би сте да
ком би ну је те шет њу и раз гле да -
ње гра да с ку по ви ном, ули це
Кур фир стен дам и Фри дрих -
штра се пра ва су ме ста за то.

Не мо гу ће је у јед ном но вин -
ском тек сту опи са ти та кав град
као што је Бер лин, ме тро по лу
бо га ту кул тур ним на сле ђем,

број ним исто риј ским зна ме ни -
то сти ма, али и мо дер ном ар -
хи тек ту ром.

У том и та квом гра ду осам
европ ских од бој ка шких ре пре -
зен та ци ја над ме та ло се с јед -
ном же љом – да три јум фу ју на
тур ни ру и та ко из бо ре пла сман

за Олим пиј ске игре у То ки ју. У
јед ној гру пи су се над ме та ле
Сло ве ни ја, Не мач ка, Бел ги ја и
Че шка, а у дру гој Бу гар ска,
Фран цу ска, Ср би ја и Хо лан дија.

Све утак ми це су од и гра не у
дво ра ни „Макс Шме линг”, ха -
ли ко ја је гра ђе на за по тре бе
так ми че ња у бок су за „олим -
пи ја ду” 2000. го ди не. Ипак, ка -
ко је та да до ма ћин ство уме сто
Бер ли на до био Сид неј, на ме на

дво ра не је про ме ње на, па се
она да нас ко ри сти и за дру ге
спор то ве. Име је до би ла по не -
мач ком бок се ру Мак су Шме -
лин гу. Ова спорт ска аре на има
ско ро 12.000 ме ста и ко ри сти
се углав ном за бок сер ске ме -
че ве, као и за су сре те ру ко мет -
них, од бој ка шких и ко шар ка -
шких клу бо ва. Сво је утак ми це
као до ма ћи ни у овој дво ра ни
игра ју КК Ал ба, СЦЦ Бер лин и
РК Фук се Бер лин, у ко ме тре -
нут но бра ни и нај бо љи ру ко -
мет ни гол ман Евро пе, наш су -
гра ђа нин Де јан Ми ло са вљев.

Од бој ка шка ре пре зен та ци ја
Ср би је, на жа лост пре ко 150
на ви ја ча ко ји су до пу то ва ли из
Бе о гра да и Но вог Са да, ра но је
за вр ши ла уче шће на овом тур -
ни ру. Мом ци се лек то ра Сло -
бо да на Ко ва ча у пр вом ме чу
су из гу би ли од Фран цу ске с 3:0,
по том су са истим ре зул та том
са вла да ли Хо лан ди ју, а он да су
у тре ћем ко лу из гу би ли од Бу -
гар ске с 3:2, па је пла сман на
Олим пиј ске игре остао са мо
сан. У ве ли ком фи на лу, у пра -
вом спорт ском спек та клу ко ји
су при ре ди ли ор га ни за то ри,
Фран цу ска је с мак си мал ним
ре зул та том са вла да ла Не мач -
ку и из бо ри ла „ви зу” за То кио.
Та ко ће на од бој ка шком тур -
ни ру на Олим пиј ским игра ма
у глав ном гра ду Ја па на, овог
ле та, игра ти: Ја пан, Бра зил,
САД, Ита ли ја, Пољ ска, Ру си ја,
Ар ген ти на, Фран цу ска, Ту нис,
Иран, Ве не цу е ла и Ка на да.

„Екс пе ди ци ја” Ср би је је пут
Но вог Са да кре ну ла у су бо ту,
11. ја ну а ра. Не ђа је по но во за -
у зео ме сто во за ча у ком би ју,
оба вио је те ле фон ски раз го вор
с по кра јин ским се кре та ром за
спо рт, не ка да шњим од бој ка -
шким асом и ре пре зен та тив -
цем Вла ди ми ром Ба те зом, а
по том је с ком пакт-ди ска кре -
ну ла пе сма „Бер лин, ја сам ми -
слио на Бер лин...”.

Бранденбуршка капија

Србија–Бугарска

Некадашњи Берлински зид

Финале

ОД БОЈ КА ШКЕ КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ЗА ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ

БЕР ЛИН СКА БАЈ КА НА ФРАН ЦУ СКИ НА ЧИН
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Пад у дру гом 
по лу вре ме ну

На ре ду мо жда и 
нај ва жни ји меч

Утак ми ца ма 15. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Ко шар -
ка шкој ли ги Ср би је. Та миш је
на про гра му имао пу то ва ње у
Ла за ре вац, а по кло ни ци „кра -
љи це ига ра” у на шем гра ду по -
на да ли су се да Са ша Ра до вић и
ње го ви са и гра чи мо гу сти ћи до
вред них бо до ва... Ипак, из не на -
ђе ње  је изостало: Ко лу ба ра –Та -
миш 91:60, по че твр ти на ма 26:25,
17:18, 27:5 и 21:12.

Сам по глед на ко на чан ис -
ход до вољ но го во ри о од но су
сна га на пар ке ту дво ра не у Ла -
за рев цу. Око 800 по кло ни ка
ко шар ке у пр вом де лу су сре та
мо гло је да ви ди до бру и из јед -
на че ну игру.

До ма ћи тим је пред во дио ка -
пи тен Ни ко ла Си мић, ко ји је
не ко ли ко се зо на но сио и дрес
Та ми ша, а у ти му из на шег гра -
да ис ти ца ли су се Џе рид Ро удс
и Пре драг Пр ља. Чвр ста од бра -
на се игра ла и у дру гој че твр -
ти ни, па се на од мор оти шло с
не ре ше ним ре зул та том – 43:43.

Дру го по лу вре ме је до не ло
пот пу но дру га чи ју сли ку на те -
ре ну. Играо је са мо је дан тим –
онај из Ла за рев ца. Рас по ло же -
ни и ве о ма мо ти ви са ни игра чи
Ко лу ба ре над ви си ли су Та миш
у го то во свим еле мен ти ма. Го -
сти су у овом де лу утак ми це
по сти гли све га пет по е на, па је
по бед ник прак тич но био од лу -
чен у тре ћој че твр ти ни.

Чак 22 по е на „ви шка” у
корист до ма ћег ти ма би ло је

не до сти жно за мом ке из на шег
гра да, па су игра чи Ко лу ба ре
ру тин ски меч при ве ли кра ју и
оства ри ли ве о ма ва жну по бе ду
ко ја ће им мно го зна чи ти у
бор би за оп ста нак у ли ги. На -
су прот њи ма Та миш је пре тр -
пео и је да на е сти по раз, па му
пред сто ји гр че ви та бор ба ка ко
би и у на ред ној се зо ни играо у
овом ран гу так ми че ња.

– Ко лу ба ра нам је одр жа ла
час ко шар ке. Не ки ис ку сни ји
игра чи ни су ус пе ли да из не су
те рет утак ми це, ми ко ји смо
ула зи ли с клу пе ни смо до не ли
но ву енер ги ју у тим... Са да има -
мо озби љан про блем, па нам се
по бе да на ред ног ви кен да на ме -
ће као им пе ра тив – ре као је по -
сле ме ча играч ти ма из на шег
гра да Бра ни слав Ла бу до вић.

Та миш је играо у са ста ву:
Ни ко лић (13 по е на), Ча бри ло
(пет), Ра до вић (два), Ва сић
(два), Па ви ће вић, Ву ко ји чић
(два), Пр ља (10), Јан ко вић, Лу -
чић (три), Ро удс (19) и Ла бу -
до вић (че ти ри).

– Сјај на ат мос фе ра у Ла за -
рев цу, где су нас на ши спорт -
ски при ја те љи пот пу но над и -
гра ли. Не знам ни шта бих ре -
као. Би ла је то ку ка вич ка игра
на ших глав них ка ри ка у ти му,
де кон цен три са но и ме ка но де -
ло ва ли смо у од бра ни, а из гу -
би ли смо чак два де сет лоп ти...
Пред сто ји нам ана ли за ме ча,
али и ме ђу соб ни раз го во ри. Јед -
но став но, мо ра мо да се по гле -
да мо у очи, да из ву че мо не ку
по у ку, да ре а гу је мо на те жак
по раз, али и да по бе ди мо у

наред ном ме чу. Уко ли ко не до -
би је мо на ред ну утак ми цу, ми
смо јед ном но гом у ни жем ран -
гу – ре као је на кон фе рен ци ји
за но ви на ре од мах по сле утак -
ми це тре нер пан че вач ких ко -
шар ка ша Бо јан Јо ви чић.

Та миш по сле пет на ест утак -
ми ца има скор од че ти ри по -
бе де и је да на ест по ра за, па се
за јед но са ОКК Бе о гра дом, Ме -
тал цем и Вој во ди ном на ла зи у
дну та бе ле. Ипак, већ од су бо -
те, 18. ја ну а ра, све по но во мо -
же да из гле да ве дри је. У Ха лу
спор то ва на Стре ли шту до ла зи
Мла дост из Зе му на. По бе да Та -
ми ша се на ме ће као им пе ра -
тив. Уз по моћ с три би на Са ша
Ра до вић и ње го ви са и гра чи лак -
ше ће сти ћи до ње. Утак ми ца
по чи ње у 19 са ти.

Из ка ча ре вач ког Џу до клу ба
Је дин ство кон стант но сти жу
ле пе и охра бру ју ће ве сти.

На и ме, у кон ку рен ци ји мла -
ђих ка дет ки ња из це ле Вој во -
ди не чла ни ца тог спорт ског
ко лек ти ва Ан дри ја на Кр те нић
про гла ше на је за нај бо љу.

Ан дри ја на је је ди на из пан -
че вач ког џу до-спо р та ко ја је
до би ла ово пре сти жно при -
зна ње, с об зи ром на то да је
ове го ди не би ла дво стру ка пр -
ва ки ња др жа ве, за ста ри је пи -
о нир ке и мла ђе ка дет ки ње, и
осво ји ла мно штво ме да ља на
тур ни ри ма у зе мљи и ино -
стран ству.

Ово је још је дан до каз да
се у ЏК-у Је дин ство озбиљ но
ра ди, а као кру на на пор них
тре нин га до шло је и ово ле по
при зна ње. Ан дри ја ну Кр те -
нић је за нај бо љу мла ђу

кадетки њу у Вој во ди ни иза -
бра ла зва нич на ко ми си ја ЏСВ-
а, а при зна ње јој је до де ље но
на ве ли кој све ча но сти у хо те -
лу „Но ви Сад”.

Сва ка част!
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ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

УСПЕ ШНА ГО ДИ НА ЗА СТАР ЧЕВ ЦЕ

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ ША ХИ СТА

ТРИ ЈУМФ БРА ЋЕ МИ ЛА НО ВИЋ

ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ КАЧАРЕВА

АН ДРИ ЈА НА НАЈ БО ЉА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Већ по тра ди ци ји, у Џу до клу -
бу „Ака де ми ја Јо чић” у Стар -
че ву ста ра го ди на је ис пра -
ће на клуп ским так ми че њем
у ко ме се над ме ћу нај мла ђи
чла но ви тог ко лек ти ва, они
ко ји због го ди на ни су има ли
пра во да се бо ре на зва нич -
ним так ми че њи ма.

Два де се так ма ли ша на је да -
ло све од се бе, а по том је усле -
ди ла до де ла ме да ља. По сле
тур ни ра се пре шло и на но -
во го ди шњу жур ку, ко јој је при -
су ство ва ло сто ти нак ро ди те -
ља и ма ли ша на.

– На ши ре зул та ти у 2019.
го ди ни би ли су из у зет но до -
бри, али то не зна чи да се не -
ће мо по тру ди ти да они бу ду
још бо љи. Наш клуб је и овог
пу та иза брао нај бо љег по је -
дин ца у ко лек ти ву. Иа ко су
број ни так ми ча ри осва ја ли
ме да ље, Пе тар Но ва ко вић је

на пра вио ис ко рак и на ме ђу -
на род ном пла ну, на тур ни ри -
ма у Не мач кој, Хо лан ди ји и
Хр ват ској, а сво ју до ми на ци -
ју у Ср би ји по твр дио је осва -
ја њем број них ма да ља на го -
то во свим так ми че њи ма. Та -
ко је убе дљи во за др жао пр во
ме сто на ранг-ли сти ЏСС-а.
По себ но ме ра ду је што се Пе -
тро вим при ме ром ра да и по -
све ће но сти ру ко во де и дру ги
так ми ча ри, па ће мо у но вој
го ди ни има ти још ја чу кон -
ку рен ци ју. Че сти там Пе тру на
из бо ру за нај у спе шни јег „ака -
дем ца” – ре као је пр ви чо век
овог клу ба Ми ро слав Јо чић.

Ру ко вод ство клу ба је обез -
бе ди ло тре нер ке за све чла -
но ве, а за оне ко ји су у так -
ми чар ском про гра му – и ки -
мо на и тор бе, па је по том но -
во го ди шња жур ка мо гла да се
на ста ви.

Kubbel

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ве ли ки но во го ди шњи ка дет -
ски тур нир у ша ху под на зи -
вом „Тро феј Ви ди ков ца”
одржан је у на шем глав ном
гра ду. Уче ство ва ло је око
осам де сет мла дих ша хи ста,
ко ји су се над ме та ли у две
ста ро сне ка те го ри је. Мар ко
Ми ла но вић, ви ше стру ки ка -
дет ски пр вак Ср би је, так ми -
чио се у ста ри јој, а ње гов брат
Па вле у мла ђој гру пи игра ча.

Игра ло се по са вре ме ном
убр за ном тем пу од де сет ми -
ну та за раз ми шља ње по игра -
чу, плус две се кун де бо ни фи -
ка ци је од пр вог по те за.

По сле пет ко ла, „фи ше ров -
ски”, са свих пет по бе да из
пет пар ти ја, Мар ко Ми ла новић

је убе дљи во три јум фо вао и
та ко за ра дио још је дан по -
бед нич ки пе хар.

У гру пи мла ђих де ча ка Па -
вле Ми ла но вић је та ко ђе осво -
јио нај сјај ни је од лич је.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПО БЕ ДА НАД МЛА ДО ШЋУ – ИМ ПЕ РА ТИВ

За фуд ба ле ре Ди на ма 1945
окон ча на је зим ска па у за. У
сре ду, 15. ја ну а ра, на Град ском
ста ди о ну је из вр ше на про зив -
ка пр во ти ма ца, ко јом су и зва -
нич но по че ле при пре ме „бр зог
во за” за про лећ ни део се зо не у
Срп ској ли ги гру па „Вој во ди -
на”. Ди на мо 1945 је пр ви део
шам пи о на та за вр шио на че твр -
том ме сту.

– Мом ци, пре све га же лим
вам срећ не пра зни ке. По чи ње -
мо да ра ди мо, а на ши ци ље ви
су увек нај ви ши. Не ко ли ко мо -
ма ка је до шло, не ко ли ко оти -
шло, али је нај ва жни је да је
ко стур ти ма остао на оку пу.
Има мо од лич ну ат мос фе ру у
еки пи и си гу ран сам да ће мо у
про лећ ном де лу оства ри ти још
бо љи ре зул тат – ре као је у обра -
ћа њу фуд ба ле ри ма спорт ски
ди рек тор Ди на ма 1945 Ду шан
Бе лић.

То ком зим ске па у зе ни ко из
клу ба ни је оти шао, а но ви чла -
но ви „бр зог во за” по ста ли су
Иван Ка ран фи лов ски, ко ји је
до шао из Стре ле из Ива но ва, и
што пер Сте фан Ко јић, ко ји је
сти гао из Пр ња во ра.

– Од да нас кре ће мо пу ним
га сом. Има мо не ке ин фор ма -
ци је да ће ли га мо жда и да се
про ши ру је, а наш циљ је да
до хва ти мо ме сто на та бе ли ко -
је мо же мно го то га да нам до -
не се. Же ли мо што бо љи ре -
зул тат, а на дам се да ће по -
вре де за о би ћи мом ке и да ће
при пре ме про те ћи успе шно –
до дао је пот пред сед ник Ди на -
ма 1945 Алек сан дар Пав ко -
вић.

За ка за но је и шест кон трол -
них утак ми ца, а „бр зи воз” ће

пр ви меч има ти 29. ја ну а ра
про тив БСК-а из Ба тај ни це.

– Нај ва жни је је да уда ри мо
до бар те мељ, а то ће мо по сти -
ћи до брим ра дом на овим при -
пре ма ма. Мо ра мо да се кон -
цен три ше мо ис кљу чи во на рад.
Ми смо хо мо ге на еки па, увек
нас је кра си ла до бра ат мос фе -
ра у свла чи о ни ци, што је пред -
у слов за до бар ре зул тат. При -
пре ме ће мо оба ви ти у Пан че ву,
а ра ди ће мо углав ном на те ре ну
с ве штач ком тра вом код Ха ле
спор то ва. Од и гра ће мо шест

утак ми ца: че ти ри у на шем гра -
ду и две на стра ни. Сви мом ци
ће до би ти при ли ку да се из бо ре
за сво је ме сто у ти му – ис та као
је шеф струч ног шта ба „бр зог
во за” Жар ко То до ро вић.

По сле ду е ла са БСК-ом фуд -
ба ле ри Ди на ма 1945 игра ће у
фе бру а ру и кон трол не утак ми -
це с Рад нич ким из Обре нов ца,
Та ко вом, Вој во ди ном из Пер -
ле за, Сло гом из План ди шта и
Мла де нов цем. Про лећ ни део
шам пи о на та у Срп ској ли ги гру -
па „Вој во ди на” по чи ње 7. марта.

ФУД БА ЛЕ РИ ДИ НА МА 1945 ЗА ПО ЧЕ ЛИ ПРИ ПРЕ МЕ

ПО КРЕ НУО СЕ „БР ЗИ ВОЗ”...

У атлет ској дво ра ни у на шем
глав ном гра ду 11. ја ну а ра је одр -
жа но Отво ре но по је ди нач но пр -
вен ство Бе о гра да за ста ри је ју -
ни о ре, на ко јем је уче ство ва ло
ви ше сто ти на атле ти ча ра и атле -
ти чар ки из Ср би је, као и го сти
из Се вер не Ма ке до ни је. Чла ни -
ца Атлет ског клу ба Та миш Сања

Ма рић пр ви пут се над ме та ла
у ди сци пли ни 400 м и оства -
ри ла сја јан успех осва ја њем
брон за не ме да ље, с ре зул та том
1:01,42 ми ну та. Тре ба на по ме -
ну ти да је Са ња још увек пи о -
нир ка и да је за ри вал ке има ла
де вој ке и пет го ди на ста ри је
од се бе.

При мар ни циљ из ла ска на
ово так ми че ње био је до сти за -
ње нор ме за тр ку на 400 ме та -
ра на пред сто је ћем Пр вен ству
Ср би је у дво ра ни (25. и 26. ја -
ну а ра) за ју ни ор ке, а Са ња ју је
над ма ши ла за две се кун де.

СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ДО БАР СТА РТ СА ЊЕ МА РИЋ

Страну припремио

Александар
Живковић
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Све тла на Бо ја нић,
уче ни ца:

     – Вре ме сам 
про во ди ла с дру штвом,
ше та ли смо и 
од ма ра ли се. 
Ни смо мно го учи ли.

Ма те ја Ђор ђе вић,
уче ник:

– По ред тре нин га,
углав ном сам био 
код ку ће с по ро ди цом.
Уве че сам из ла зио 
с дру га ри ма у град.

КАКО СТЕ ПРОВЕЛИ ЗИМСКИ РАСПУСТ?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Још боље
Копање по прљавим, мрачним деловима сопственог ума замара.

    Али је неопходна операција.

    Интроспекција.

    Потрага за оним што себи не смеш наглас да признаш.

    Мада то мораш у неком моменту.

    Боље одмах него сада.

    Најбоље је гласно, пред огледалом.

    Јер те то чини још бољом особом.

Одлично је
Кад заблеште боје!

    Пукну ти пред очима, а поглед баш зато не склањаш.

    Кад искочи природа!

    И само би да пливаш кроз њу.

    Сама те обузме, не да ти да дишеш.

    Онда се, као, повратиш, а пожелиш да те никада није напустила.

    Природа у боји.

    Оно лепо што те чини добром особом.

Кад се не назире
Иде време: одлазе возови, млатиш ветрењаче.

    Да га зауставиш, не можеш.

    Ко каже, фраза!?

    Можеш: замрзни тренутак, баш онај у коме се сјајно осећаш.

    Упамти тај доживљај.

    За сва времена.

    Лепота је увек ту, не само кад се назире.

    Приграби је, бићеш лепша особа.

Та ма ра Па јић, 
уче ни ца:

– Су пер ми је про шао
рас пуст, са мо је би ло
мно го хлад но. 
Дру жи ли смо се 
сва ког да на и ишли 
смо у шет ње.

Од лич на ор га ни за ци ја 
СТК-а Пан че во

Уче ство ва ло сто игра ча

У ор га ни за ци ји Сто но те ни ског клу ба Пан -
че во, не дав но је у на шем гра ду одр жан
пр ви ме мо ри јал ни тур нир „Зо ран Па лић
– Иван Пер ко шан”, у част дво ји це уте ме -
љи ва ча и ду го го ди шњих но си ла ца сто ног
те ни са у Пан че ву. По ред то га што се бавио
овим ле пим спо р том, Иван Пер ко шан је
био и тво рац ре ке та ко ји ма су осва ја не
ме да ље за на шу зе мљу на свим ве ли ким
европ ским и свет ским так ми че њи ма.

На тур ни ру су, по ред до ма ћих игра -
ча и игра чи ца, уче ство ва ли и сто но те -
ни се ри из ино стран ства. Одр жа ва ње так -
ми че ња су по мо гли Град Пан че во, Спорт -
ски са вез Пан че ва и Основ на шко ла „Јо -
ван Јо ва но вић Змај”, где је и одр жа но
над ме та ње.

У мла ђим ка те го ри ја ма су уче ство ва -
ла 44 так ми ча ра, а у гру пи ве те ра на се
над ме та ло чак 55 мај сто ра за пла вим
сто лом.

Код мла ђих ка дет ки ња нај бо ља је би -
ла Ја на Ха ве ла, чла ни ца СТК-а Сла ви ја
96 из Ко ва чи це, а у гру пи де ча ка је три -
јум фо вао Вук Ви до је вић из Бе о гра да. У

ка те го ри ји ка дет ки ња, у ко јој је би ла и
нај ја ча кон ку рен ци ја, по бе ди ла је Је ле -
на Сте фа но вић, чла ни ца Сто но те ни ског
клу ба Пан че во, а у гру пи ка де та пе хар
је за слу жио Ди ми три је Је ли кић из Цр -
ве не зве зде.

Ве те ра ни су се так ми чи ли у ви ше ка -
те го ри ја. У гру пи игра ча од 35 до 50 го -
ди на по бед ник је Ма ри нел Ар де љан,
члан еки пе Ба на тул из Ло ка ва. У над -
ме та њу сто но те ни се ра од 50 до 60 го -
ди на ста ро сти нај бо љи је био Пре драг
Бра јић из Шап ца, а у кон ку рен ци ји игра -
ча пре ко 60 го ди на по бед нич ки пе хар
је при пао Жељ ку Ба са и ћу из Бе о гра да.

У ап со лут ној ка те го ри ји , у ко јој су
пра во уче шћа има ли сви игра чи, по -
бед ник је Шап ча нин Ми лош Ма рин ко -
вић, ко ји са да игра за клуб из Опа ти је.

СТК Пан че во, с пред сед ни ком Ми лу -
ти ном То мо ви ћем на че лу, још јед ном
се по ка зао као из у зе тан ор га ни за тор и
до бар до ма ћин, а сви у клу бу се на да ју
да ће овај тур нир по ста ти тра ди ци о на -
лан и да ће се одр жа ва ти сва ке го ди не.

А. Живковић

ГО ДИ НА У ЗНА КУ ОРИ ЈЕН ТИ РИН ГА

ЈЕ ЛЕ НА НАЈ БО ЉА У СР БИ ЈИ

МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ТУР НИР У СТО НОМ ТЕ НИ СУ

СЕ ЋА ЊЕ НА ЗО РА НА И ИВА НА

Го ди ну за на ма, ка да је спо рт у пи та -
њу, обе ле жи ли су и чла но ви Ори јен ти -
ринг клу ба ОСА из Пан че ва.

На Пр вен ству Вој во ди не у сприн ту
чла но ви тог спорт ског ко лек ти ва осво -
ји ли су две злат не ме да ље. Је ле на Стан -
ко вић је три јум фо ва ла у ка те го ри ји же -
на до три де сет пет го ди на, а Је ле на
Кње ги њић је до злат ног од лич ја до шла
у отво ре ној ка те го ри ји.

На кра ју се зо не Је ле на Стан ко вић је
и зва нич но по ста ла шам пи он Ср би је у
ори јен ти рин гу. По след ње так ми че ње у
се зо ни има ла је на нај те жем те ре ну за
ори јен ти ринг – на Бу ку љи код Аран ђе -
лов ца.

Од по чет ка так ми чар ске се зо не Је -
ле на је има ла три тре ћа ме ста, че ти ри
дру га и два пр ва ме ста, што јој је у
укуп ном пла сма ну до не ло шам пи он -

ски пе хар у Ср би ји у кон ку рен ци ји же -
на од три де сет пет до че тр де сет го ди -
на. Са осво је на 574,23 бо да, Је ле на је
на два ме ђу на род на так ми че ња, на Ко -
па о ни ку и Рај цу, за ра ди ла две сре бр не
ме да ље. Иа ко је по сти гла из у зе тан
успех, клуб ни је имао нов ца да јој омо -
гу ћи так ми че ње на „Бо ро ка ку пу” у
Ма ђар ској.

Је ле на је и осва јач шам пи он ске ти ту -
ле на Пр вен ству Вој во ди не, док је њен
тре нер Ми о драг Ви до вић био дру ги у
на шој по кра ји ни.

Ори јен ти ринг клуб ОСА мо же да се
по хва ли и ре зул та том Стра хи ње Ви до -
ви ћа, ко ји је за у зео тре ће ме сто у Вој -
во ди ни у ка те го ри ји се ни о ра М21. Дра -
ган Ве се ли но вић је био пе ти у гру пи
так ми ча ра М35.

А. Ж.

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ „ДЕ ДА МРАЗ”

ТРО ФЕ ЈИ ЗА АН ДРЕУ И ВУ КА
Тра ди ци о на лан, 22. ме ђу на род ни пли -
вач ки ми тинг „Де да Мраз” одр жан је
не дав но у Но вом Са ду.

Пли вач ки клуб Ди на мо се на том
над ме та њу пред ста вио са сво јим нај -
мла ђим так ми ча ри ма, ко ји ма је ово
ујед но би ло и пр во над ме та ње ми мо
клу ба. За оне не што ста ри је пли ва че

овај ми тинг је био и њи хо во по след ње
по ја вљи ва ње на по пу лар ној „Де да -
мрази ја ди”.

Ан дреа Нађ је осво ји ла злат ну ме да -
љу у ди сци пли ни 100 м пр сно. Вук Са -
мар џи ја је за слу жио два брон за на од -
лич ја: у тр ка ма на 50 м кра ул и 50 м
дел фин. А. Ж.


