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Пе ри фе ри ја
vs су шти на

„Ути цај но де ло ко је је је зич ком
до ми шља то шћу ис тра жи ло пе -
ри фе ри ју и спе ци фич но сти људ -
ског ис ку ства”, пи ше у зва нич -
ном обра зло же њу Швед ске
кра љев ске ака де ми је на у ка за
до де љи ва ње Но бе ло ве на гра де
за књи жев ност Пе те ру Ханд кеу.
Да кле, ра ди се о ар гу мен ти ма
нај ком пе тент ни јег мо гу ћег
струч ног жи ри ја на пла не ти. И,
ра ди се о књи жев но сти.

Али авај. Ко се не до знаје у
по ли ти ку, по ли ти ка се до знаје у
ње га. Чак и ако се тај не ко у њу
до знаје, по ли ти ка се бо ље до -
знаје од ње га у ње га са мог.

Чим је об зна ње но да је Ау -
стри ја нац нај но ви ји књи жев ни
бе смрт ник, кре ну ло је лу ди ло.
За што? Јер је то ком де ве де се -
тих отво ре но по др жа вао срп ску
стра ну у су ко би ма у бив шој Ју -
го сла ви ји и на Ко со ву. У ства -
ри, бра нио је Ми ло ше ви ћа, оног
ни ка да нео су ђе ног срп ског рат -
ног зло чин ца, по се тио га у Ха -
гу, го во рио на ње го вој са хра ни
у По жа рев цу.

Та ко, Ха шим Та чи, онај ни ка -
да нео п ту же ни по тен ци јал ни рат -
ни зло чи нац, на пи са да је ова од -
лу ка „до не ла не из мер ну бол
не бро је ним жр тва ма”, ко ле га но -
ви нар с Ко со ва Адри ја тик Кељ -
мен ди до дао је да је то „исто као
кад би пи сац ко ји је про сла вио
Хи тле ра до био Но бе ло ву на гра -
ду за књи жев ност”, да би Ше фик
Џа фе ро вић, члан Пред сед ни штва
БиХ, по ен ти рао ти ме да је „овом
сра мот ном од лу ком” Ака де ми ја
„из гу би ла мо рал ни ком пас”.

Ни на шем пи сцу Са ши Или ћу
од лу ка се не до па да, али из ву као
је по ен ту при че: „Не ка кул тур на
и књи жев на ин фра струк ту ра у
Евро пи од лу чи ла је да одво ји
Ханд ке о ву књи жев ну стра ну од
ње го вог по ли тич ког ан га жма на и
про во ка ци је с Ми ло ше ви ћем”.
Бра во! Сва ко ко је про чи тао, ре -
ци мо, Ханд ке о во „Не бо над Бер -
ли ном” или „Страх гол ма на од
је да на е стер ца” зна да је Но бе ло -
ву на гра ду за књи жев ност до био
пи сац, а не по ли тич ки ан га жо ва -
ни кон тро верз ни про во ка тор.
Ханд ке је и јед но и дру го.

Он сам је одав но ре као да је
1996. го ди не до шао у Ср би ју јер
је знао да је „не мо гу ће да са мо
јед на стра на, је дан на род бу де
крив за све”. Ка зао је и да од би ја
да има став пре ма Ми ло ше ви ћу,
али да би се „осе ћао као да сам
не што ва жно про пу стио да ни -
сам био на ње го вој са хра ни”.

Три ви ја: очух с ко јим је од ра -
стао био је ал ко хо ли чар и на -
сил ник, ка жу да то мо же да ути -
че на вр сте кре а тив но сти.

Ва жно: Ханд ке је ге ни ја лац!

Пише: Синиша Трајковић

Ко ли ко је зах те ван ре сор ко ји у По -
кра јин ској вла ди во ди Дра га на Ми -
ло ше вић, по кра јин ски се кре тар за
кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но -
се с вер ским за јед ни ца ма, ви ди се већ
из ње го вог на зи ва. Три огром не и зна -
чај не обла сти тра же да се од го вор на
осо ба њи ма пот пу но по све ти, а су де -
ћи по оно ме што се мо же ви де ти на
сај ту По кра јин ске вла де и по ре чи ма
пан че вач ких по сла ни ка у вој во ђан -
ском пар ла мен ту, Дра га на Ми ло ше -
вић баш та ко ра ди: сву да сти же, мно -
го зна и то зна ње при ме њу је.
Раз го ва ра ли смо с њом о ме ди ји ма,
њи хо вом про јект ном су фи нан си ра њу,
са др жи ни ње ног рад ног да на...

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка кве су вам сва ко днев -
не оба ве зе? Шта вас на по слов ном
пла ну чи ни за до вољ ном?

ДРА ГА НА МИ ЛО ШЕ ВИЋ: Са стан -
ци по све ће ни нај ва жни јим те ма ма из
свих обла сти за ко је је за ду жен Се -
кре та ри јат, опе ра тив ни рад са са рад -
ни ци ма на ре ша ва њу ак ту ел них про -
бле ма, при пре ме за сед ни це
По кра јин ске вла де, чи ји сам члан,
при јем го сти ју из зе мље и ино стран -
ства, оби ла зак ин сти ту ци ја и вој во -
ђан ских гра до ва и оп шти на, при су -
ство на кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма
ко је се у њи ма ор га ни зу ју... По сао је,
за и ста, огро ман, па ми се сва ког да на
чи ни да ми не до ста је по не ки сат да
све ура дим она ко ка ко же лим. Са тис -
фак ци ја за тај на пор су по ма ци на бо -
ље ко је ре ал но по сти же мо и од јек ко -
ји то има у јав но сти. И, на рав но,
ен ту зи ја зам не са мо мо јих нај бли жих
са рад ни ка већ и свих дру гих ко ји у
то ме уче ству ју.

l Шта је при о ри тет у ра ду по кра -
јин ског се кре та ра?

– Сва ка од обла сти за ко је је за ду -
жен Се кре та ри јат има сво је од ре ђе не
при о ри те те. У обла сти кул ту ре то су
обез бе ђи ва ње усло ва за нор мал но
функ ци о ни са ње уста но ва кул ту ре чи -
ји смо ми осни ва чи, по пут, ре ци мо,
Срп ског на род ног по зо ри шта, Му зе ја
Вој во ди не или По кра јин ског за во да

ОЧУВАТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
И ПОДРЖАТИ МЕДИЈЕ И ЦРКВЕ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Сунчање.

Овог октобра, у граду.

Снимио: Милан Шупица

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. Ту је,
на рав но, и очу ва ње на сле ђа ко је чи -
ни кул тур ни иден ти тет овог де ла Ср -
би је, пре све га оног чи ји зна чај пре -
ва зи ла зи не са мо по кра јин ске већ и
на ци о нал не окви ре. Илу стра ци је ра -
ди, на ли сти не по крет них кул тур них
до ба ра ко ја су под раз ли чи тим сте пе -
ном за шти те у Вој во ди ни на ла зи се
759 обје ка та раз ли чи те вр сте. За јед -
но с не ма те ри јал ном кул тур ном ба -
шти ном, реч је, очи глед но, о за и ста
бо га том на сле ђу ко је же ли мо да са -
чу ва мо у це ли ни. Што ди рект на, што
кон курс на по др шка си сте му јав ног
ин фор ми са ња, ко ји у по кра ји ни чи -
ни бли зу 300 ме ди ја, та ко ђе је је дан
од при о ри те та, а од фор ми ра ња ак ту -

ел не По кра јин ске вла де у врх при о -
ри те та ста вље на је по др шка цр ква ма
и вер ским за јед ни ца ма.

l Да ли је јав но ин фор ми са ње у АП
Вој во ди ни на за до во ља ва ју ћем про -
фе си о нал ном ни воу?

– По сле свих ре фор ми ко је су ра -
ђе не у прет ход ним го ди на ма и по сле
свих лу та ња и гре ша ка и у тим ре фор -
ма ма и мо де ли ма при ва ти за ци је ме -
ди ја ко ји су, у том пе ри о ду, при ме -
њи ва ни, оно је, ре кла бих, на мо гу ћем
про фе си о нал ном ни воу. Да нас си стем
јав ног ин фор ми са ња у по кра ји ни чи -
не, услов но ре че но, три сег мен та. Је -
дан су штам па ни ме ди ји на ма њин -
ским је зи ци ма чи ји су осни ва чи
на ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма -
њи на, као што су „Ма ђар со”, „Ли бер -
та теа”, „Хлас љу ду” или „Ру ске сло -
во”. Њих су фи нан си ра мо ди рект но,
за шта је прет ход не го ди не из дво је но
пре ко 278 ми ли о на ди на ра или пет
од сто ви ше не го 2017, па ти ме ди ји
ре ла тив но ста бил но функ ци о ни шу.

l Дру ги сег мент је Ра дио-те ле ви зи -
ја Вој во ди не?

– Да, као ре ги о нал ни јав ни сер вис,
ко ји се јед ним де лом фи нан си ра из

ре пу блич ког бу џе та, а дру гим из прет -
пла те ко ју пла ћа ју гра ђа ни. По кра ји -
на, да кле, ту ни је укљу че на, али оно
што је, по сле го то во осам на ест го ди -
на ствар но не ра зу мљи вог, а ре кла бих
и нео про сти вог не чи ње ња на ших
прет ход ни ка, као је дан од пр вих про -
је ка та по кре ну ла ова По кра јин ска
вла да, је сте град ња но ве згра де РТВ-
а. За јед но је фи нан си ра мо ми и Вла -
да Ре пу бли ке Ср би је уз по др шку Гра -
да Но вог Са да и град ња на пре ду је
из ван ред но. Пре не што ви ше од ме -
сец да на пред сед ник По кра јин ске
вла де Игор Ми ро вић и ја об и шли смо
гра ди ли ште. Из во ђа чи ра до ва су нам
ре кли да ће згра да би ти го то ва у но -
вем бру, што зна чи за са мо две и по
го ди не од по чет ка ра до ва. Из град ња
објек та ко шта ла је ви ше од 3,2 ми ли -
јар де ди на ра. Тре нут но је ак ту ел на
јав на на бав ка за тех нич ко-тех но ло -
шко опре ма ње згра де у вред но сти од
око 550 ми ли о на ди на ра. Ра ди се, пре
све га, о те ле ви зиј ској и ра диј ској сту -
диј ској опре ми и све му што је по треб -
но за еми то ва ње про гра ма у нај са вре -
ме ни јем фор ма ту.

l Шта чи ни тре ћи сег мент?
– Ви ше од 250 штам па них, елек -

трон ских и ин тер нет ме ди ја, нај ве -
ћим де лом на срп ском је зи ку, ко ји су
или у при ват ном вла сни штву или су
им осни ва чи ор га ни за ци је ци вил ног
сек то ра. Том сег мен ту је, ре ал но, нај -
те же, а је ди ни на чин на ко ји др жа ва,
па след стве но то ме и По кра ји на мо -
же да му по мог не, је сте про јект но су -
фи нан си ра ње. Има ју ћи упра во то на
уму, ми смо сред ства за про јект но су -
фи нан си ра ње тих ме ди ја с је два 15
ми ли о на ко је смо за те кли 2016. већ у
2017. го ди ни по ве ћа ли на пре ко 60
ми ли о на ди на ра, да кле за че ти ри пу -
та. Тај ни во смо за др жа ли и у 2018.
го ди ни, а у овој је он још ви ши.

l Има те ли по врат не ре ак ци је у ве -
зи с про јек ти ма ко ји су до би ја ли сред -
ства на кон кур си ма за су фи нан си ра -
ње ме диј ских са др жа ја у Вој во ди ни?
Ко ли ко су ква ли тет ни и да ли слу же
свр си?

– Мо гу да го во рим са мо о про јек -
ти ма ко је су фи нан си ра наш се кре та -
ри јат и ту мо рам да ука жем на две
ства ри. Пр ва је да су ко ми си је ко је ми
фор ми ра мо за оце ну ква ли те та про -
је ка та ко ји сти жу на на ше кон кур се
ве о ма ком пе тен те и да се про јек ти
оце њу ју ис кљу чи во на осно ву кри те -
ри ју ма ко је је за то де фи ни сао Пра -
вил ник о су фи нан си ра њу про је ка та за
оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла -
сти јав ног ин фор ми са ња. Дру га је да,
у скла ду с тим пра вил ни ком, ко ји је,
на рав но, про ис те као из За ко на о јав -
ном ин фор ми са њу и медијима, по ис -
те ку ро ка за ре а ли за ци ју сви но си о ци

про је ка та ко ји су по др жа ни – без из у -
зет ка – до ста вља ју на ра тив не и фи -
нан сиј ске из ве шта је, али и ма те ри -
јал не до ка зе да су ти про јек ти за и ста
и ре а ли зо ва ни. Све то се ве о ма па -
жљи во ана ли зи ра и на осно ву то га

оце њу је мо да ли су про јек ти ре а ли зо -
ва ни на од го ва ра ју ћи на чин. У по след -
ње три го ди не ни смо има ли слу ча је -
ве у ко ји ма ни је би ло упра во та ко.

l Ка ко би сте опи са ли ме диј ску сце -
ну у по кра ји ни? Да ли би сте не ке ме -
ди је из дво ји ли као по себ но до бре?

– Не бих из два ја ла ни ко га по себ но,
али мо рам да из ра зим за до вољ ство
што је, по сле огром них про бле ма на -
ста лих због по гре шног мо де ла при ва -
ти за ци је ко ји су га, прак тич но, до ве -
ли на иви цу оп стан ка, лист „Днев ник”
као је ди ни днев ни лист на срп ском
је зи ку у по кра ји ни у сва ком сми слу
по чео да се ста би ли зу је. Исто ва жи и
за чи ње ни цу да се зна ча јан број ре ги -
о нал них и ло кал них ли сто ва, и по ред
свих ис ку ше ња, одр жао, али и што је
та ис ку ше ња пре тра јао и зна ча јан број
ТВ и ра дио ста ни ца.

l Чи та те ли „Пан че вац”?
– На рав но, јер је реч о јед ном од

нај ква ли тет ни јих ре ги о нал них ли сто -
ва, не са мо у Вој во ди ни. И ра ду јем се
што сте успе шно про шли кроз прет -
ход на тур бу лент на вре ме на и, да та -
ко ка жем, са чу ва ли се бе. Чи там, с јед -
на ким ин те ре со ва њем, и дру ге
ре ги о нал не и ло кал не ли сто ве ко ји се,
та ко ђе, и да ље др же и оба вља ју из у -
зет но ва жну функ ци ју ин фор ми са ња
сво јих за јед ни ца, по пут „Зре ња ни на”,
„Срем ских но ви на”, „Вр шач ке ку ле”,
„Су бо тич ких но ви на”, „Сом бор ских
но ви на”... Још увек има ју со лид не ти -
ра же и др же ви сок про фе си о нал ни
ни во. У екс пан зи ји елек трон ских ме -
ди ја и сво је вр сној екс пло зи ји ин тер -
не та штам па ним ме ди ји ма одав но
пред ви ђа ју су мор ну бу дућ ност, али
сви ви за јед но по ка зу је те да, из гле да,
ипак ни је баш та ко.

С. Трај ко вић

Драгана Милошевић

ВИ О ЛИ НИСТ КИ ЊА

Дра га на Ми ло ше вић је ро ђе на 15. мар та 1983. го ди не у Бе о гра ду. По

обра зо ва њу је ди пло ми ра ни му зи чар – ви о ли ни ста. За вр ши ла је Основ -

ну и Сред њу му зич ку шко лу „Иси дор Ба јић” у Но вом Са ду. Ди пло ми ра -

ла је на Ака де ми ји умет но сти у том гра ду, у кла си проф. Ири не Јав ши ли.

За по сле на је као му зич ки из во ђач – ви о ли нист ки ња у ор ке стру Опе ре

Срп ског на род ног по зо ри шта. Стал на је чла ни ца Вој во ђан ског сим фо ниј -

ског ор ке стра, Зре ња нин ске фил хар мо ни је, Су бо тич ког сим фо ниј ског ор -

ке стра, Зре ња нин ског ка мер ног ор ке стра и ор ке стра „Camerata

academica” из Но вог Са да.

Уче ство ва ла је на број ним так ми че њи ма, се ми на ри ма, кон цер ти ма и

фе сти ва ли ма и оства ри ла зна чај не ре зул та те и у со ли стич ким на сту пи ма

и као члан мно го број них ор ке ста ра и ка мер них ан сам ба ла.

У по ли тич кој ка ри је ри би ла је у два ман да та од бор ни ца у Скуп шти ни

гра да Но вог Са да и по сла ни ца у два ман да та у Скуп шти ни АП Вој во ди не.

После огромних проблема
насталих због погрешног
модела приватизације који
су га, практично, довели
на ивицу опстанка,
„Дневник” као једини
дневни лист на српском
језику у Покрајини почео
је да се стабилизује.
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МЕ ГА СПЕК ТАКЛ

Свет ски куп
извајаних те ла

Пан че вач ки Фит нес-клуб
„Флекс”, ко ји већ го ди на ма

при ре ђу је ме ђу на род на так -
ми че ња у фит не су и бо ди-
-бил дин гу, уприличиће у су -
бо ту, 19. ок то бра, од 16 са ти,
у дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва „World Golden Cup”.

У овом спек та клу до пер -
фек ци је из ва ја на те ла пред -
ста ви ће мно го број ни ре но -
ми ра ни уче сни ци из Шпа -
ни је, Ита ли је, Тур ске, Мол -
да ви је, Укра ји не, као и из
свих зе ма ља ре ги о на.

Улаз на овај не сва ки да шњи
до га ђај је бес пла тан. Ј. Ф.

АПЕЛ

Ре зер ве крви мале,
ак ци ја у сре ду

То ком про те кле не де ље Ин -
сти тут за тран сфу зи ју кр ви
Ср би је са оп штио је да су ре -
зер ве кр ви сма ње не и апе -
ло вао на гра ђа не да што пре
да ју крв и по мог ну да се ова
си ту а ци ја што је мо гу ће пре
ста би ли зу је.

При ли ку да се ода зо ву
овом по зи ву Пан чев ке и Пан -
чев ци има ће у сре ду, 23. ок -
то бра од 9 до 12 са ти, у про -
сто ри ја ма Цр ве ног кр ста, у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15.
По ред ре дов них ак ци ја сре -
дом, у че твр так, 7. но вем -
бра, од 10 до 13 са ти, би ће
упри ли че на и јед на ван ред -
на, то ком ко је ће у Цр ве ни
крст до ћи уче ни ци Гим на -
зи је и Еко ном ске шко ле ка -
ко би да ли крв. Тада могу да
дођу и сви оста ли ко ји ма тај
тер мин ви ше од го ва ра.

Крв мо гу да ти све здра ве
осо бе од 18 до 65 го ди на, уко -
ли ко за до во ље кри те ри ју ме
на кон ла бо ра то риј ског и ле -
кар ског пре гле да, ко ји се спро -
во ди на ли цу ме ста. Д. К.

Још ни је ре шен про блем пр ва -
ка из ОШ „Ва са Жив ко вић” ко -
ји ту че сво је дру го ве из раз ре -
да, а већ је при сти гла дру га вест
о вр шњач ком на си љу: у су бо ту
су две де вој чи це пре сре ле тре -
ћу (14) док се вра ћа ла ку ћи и
да ви ле је ка пу ља чом и уда ра ле
ко ле ни ма у гру ди и сто мак, због
„по пре ког по гле да”!

Шта се то де ша ва с на шом де -
цом и има ли ле ка за ову дру -
штве ну бољ ку?

На шим за ко ном ја сно је де -
фи ни са но да је на си ље и зло -
ста вља ње „сва ки об лик је дан -
пут учи ње ног, од но сно по но -
вље ног вер бал ног или не вер -
бал ног по на ша ња ко је има за
по сле ди цу ствар но или по тен -
ци јал но угро жа ва ње здра вља,
раз во ја и до сто јан ства лич ности
де те та/уче ни ка или запо сле ног”.

На си ља има ра зног: вер бал -
ног, за тим фи зич ког на си ља и
зло ста вља ња, јер вер бал ни кон -
флик ти де це не рет ко пре ра ста -
ју у ту чу. Бу ду ћи да жи ви мо у
ери мо бил них уре ђа ја, не рет -
ко у шко ла ма до ла зи и до тзв.
елек трон ског на си ља, ка да де -
ца зло у по тре бља ва ју ин фор ма -
ци о не тех но ло ги је (СМС, ММС,
чет, дру штве не мре же и слич -
но) да би по вре ди ли  до сто јан -
ство дру ге лич но сти.

Сва ка шко ла има свој ста тут
и пра вил ни ке о ме ра ма, на чи -
ни ма и по ступ ци ма за шти те и

без бед но сти де це и уче ни ка, о
ди сци плин ској и ма те ри јал ној
од го вор но сти и пра вил ник о по -
на ша њу у шко ли. По ред то га,
обра зов не уста но ве су у оба ве -
зи да де фи ни шу ме ре ко је се
од но се на спре ча ва ње на си ља у
шко ла ма и вр ти ћи ма. Сва ки

вртић и шко ла, би ло основ на,
би ло сред ња, мо ра има ти тим
за за шти ту од дис кри ми на ци је,
на си ља, зло ста вља ња и за не ма -
ри ва ња и у ње гов рад укљу че ни
су на став ни ци, вас пи та чи, струч -
ни са рад ни ци, пред став ни ци ро -
ди те ља, ло кал не за јед ни це и
уче нич ког пар ла мен та итд.

Њи хов за да так је да ура де
про грам за шти те и ин фор ма -
то ре за де цу и ро ди те ље о ак -

тив но сти ма и по мо ћи ко ју мо -
гу да оче ку ју од ти ма. По ред
то га, у оба ве зи су да уче ству ју у
обу ка ма и про јек ти ма за раз ви -
ја ње ком пе тен ци ја за по сле них
у обла сти на си ља, зло ста вља ња
и за не ма ри ва ња, али и да пред -
ла жу ме ре за пре вен ци ју.

С дру ге стра не, раз ред не ста -
ре ши не мо ра ју сва ке школ ске
го ди не да под се те уче ни ка и
ро ди те ља о пра ви ма, оба ве за -
ма и од го вор но сти ма, ва жним
ин фор ма ци ја ма у ра ду шко ле.

Пре ма ва же ћем за ко ну, ако
по сто ји сум ња или са зна ње о
на си љу, зло ста вља њу и за не -
ма ри ва њу де те та и уче ни ка у
по ро ди ци, ди рек тор без од ла -
га ња оба ве шта ва по ли ци ју или

јав ног ту жи о ца, ко ји пред у зи -
ма ју да ље ме ре у скла ду са за -
ко ном. Исто ва жи и за слу чај
ка да ди рек тор шко ле или вр -
ти ћа  сум ња да на сил ни до га -
ђај мо же има ти еле мен те кри -
вич ног де ла или пре кр ша ја.

Шко ле и вр ти ћи, да кле, има -
ју ме ха ни зме да ре ша ва ју ове
про бле ме – на рас по ла га њу им
је чи тав спек тар ме ра, али про -
блем на ста је у њи хо вом спро -
во ђе њу и у са рад њи с дру гим
ин сти ту ци ја ма ко је по при ро -
ди сво га по сла мо ра ју би ти
укљу че не у ре ша ва ње та квих
кон фликт них си ту а ци ја. На и -
ме, по ли ци ја и цен тар за со ци -
јал ни рад не ка да не схва та ју
озбиљ но про це не на став ни ка,
а че сто и за по сле ни у шко ла ма
из бе га ва ју да се упу шта ју у ком -
пли ко ва ну про це ду ру ко ја под -
ра зу ме ва ак ти ви ра ње над ле -
жних ин сти ту ци ја.

Све ово, ипак, са мо је ста -
вља ње обло га од ка ми ли це на
љу ту ра ну.

Је ди но де ло твор но је хва та -
ње уко штац с ко ре ни ма зла.
Јер агре си ју, оси о ност, без о -
бра злук... де ца усва ја ју из око -
ли не, ко пи ра ју ћи сво је ро ди -
те ље, бра ћу и се стре, или осо -
бе с јав не сце не, ко јом у свим
сег мен ти ма до ми ни ра „ри ја ли -
ти” мо дел по на ша ња.

А за де ло ва ње на њих шко ле
и оста ле слич не ин сти ту ци је
су за ка сни ле. З. С.

ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ АТП-а

Из ме не са о бра ћа ја у Улици
Ди ми три ја Ту цо ви ћа до 15. мар та 2020.

Пред у зе ће АТП оба ве шта ва
гра ђа не да је 16. ок то бра по -
чео да се при ме њу је из ме ње ни
ре жим са о бра ћа ја у Ули ци Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа, због из во -
ђе ња ра до ва на из град њи град -
ског фе кал ног ко лек то ра – фа -
за 3, од Ули це Мо ше Пи ја де до
Кни ћа ни но ве.

Ка ко је за „Пан че вац” ре као
Во ја Са ви чић, ру ко во ди лац сек -
то ра са о бра ћа ја у АТП-у, из во -
ђач ра до ва, пред у зе ће „Гра ди -
тељ НС” д. о. о. из Но вог Са да,
на ја ви ло је да ће ра до ви на из -
град њи ко лек то ра тра ја ти нај -
ка сни је до 15. мар та 2020. го -
ди не. То зна чи да се у пе ри о ду
од 16. ок то бра па све до мар та
иду ће го ди не зна чај но ме ња
тра са ау то бу са на ли ни ја ма ко -
је про ла зе кроз Ули цу Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа.

Ау то бу си на ли ни ја ма 2, 3,
Ка ча ре во, Опо во и Гло гоњ од
16. ок то бра са о бра ћа ју кроз
град ста ром тра сом до хо те ла
„Та миш”, а по том ули ца ма
Мо ше Пи ја де, Све тог Са ве,
Све то за ра Ше ми ћа и да ље ста -

ром тра сом. Уво де се при вре -
ме на ста ја ли шта у Ули ци Мо -
ше Пи ја де ис пред кућ ног бро -
ја 26 (у сме ру из цен тра гра -
да) и ис пред кућ ног бро ја 23-
а (у сме ру ка цен тру гра да),
као и у Ули ци Све тог Са ве, и
то ис пред кућ ног бро ја 78 и
пре ко пу та, код об да ни шта „Бу -
ба ма ра”. За из ме ну пут ни ка
ко ри сти ће се и већ по ста вље -
но при вре ме но ста ја ли ште код
СУП-а.

У по врат ку ће ау то бу си на
ли ни ја ма за Ка ча ре во, Опо во
и Гло гоњ са о бра ћа ти тра сом
Све то за ра Ше ми ћа – Све тог Са -
ве – Ау то бу ска ста ни ца, а тра -
се ли ни ја 2 и 3 у по врат ку су
исте као и у од ла ску.

Ау то бу си ко ји са о бра ћа ју
према Цре па ји, Ко ва чи ци, Па -
ди ни и Са мошу кретаће се
овом трасом: Ау то бу ска ста -
ни ца – Ули ца Све тог Са ве (ко -
ри сти ће се сва ста ја ли шта
осим код До ма омла ди не) –
Све то за ра Ше ми ћа, да би
одатле наставили уобичајеном
тра сом. Д. К.

ИЗ ВЕ ШТАЈ ПО КРА ЈИН СКЕ ИН СПЕК ЦИ ЈЕ

Ево шта се до го ди ло у Ста кла ри

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

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

НА СИ ЉЕ МЕ ЂУ ДЕ ЦОМ

НЕ МО ГУ СА МО ШКО ЛЕ ДА РЕ ШЕ ПРО БЛЕМ

Ре дак ци ја „Пан чев ца” упу ти -
ла је 27. сеп тем бра над ле -
жним по кра јин ским ин сти ту -
ци ја ма до пис у ко јем је за -
тра жи ла ин фор ма ци је о ак -
тив но сти ма ин спек циј ске слу -
жбе у слу ча ју ин ци ден та у бив -
шој пан че вач кој Ста кла ри ка -
да је 27. сеп тем бра гра ђа не
Пан че ва не при јат но из не на -
ди ло ку ља ње цр ног ди ма из
дим ња ка.

У свом од го во ру „Пан чев цу”
на чел ни ца по кра јин ске ин -
спек циј ске слу жбе Мил ка Сто -
ја но вић, на чел ни ца Оде ље ња
за кон тро лу ин ду стриј ских
обје ка та По кра јин ског се кре -
та ри ја та за ур ба ни зам и за -
шти ту жи вот не сре ди не, оба -
ве шта ва гра ђа не Пан че ва да
је по кра јин ски ин спек тор за
за шти ту жи вот не сре ди не 30.
сеп тем бра из вр шио ван ред ни,
те рен ски ин спек циј ски над зор

на ло ка ци ји ко ја је у вла сни -
штву ново сад ске фир ме „Про -
мист”, у Пр во мај ској 10 у

Панче ву (ста ра фа бри ка ста -
кла Ста кла ра), по при ја ви гра -
ђа на Пан че ва.

„У то ку ин спек циј ског над -
зо ра је утвр ђе но је да су рад ни -
ци ’Про ми ста’ чи сти ли круг дво -
ри шта од ду го го ди шњег на ста -
лог от па да од гра ња, пла стич не
ам ба ла же, пла стич не фо ли је и
слич ног, а по том са ку пље ни от -
пад спа љи ва ли (тер мич ки тре -
ти ра ли) у ло жи шту пе ћи ’пит -
сбург’ (слу жи ла за про из вод њу
ста кла у не ка да шњем пред у зе -
ћу ’Ста кла ра Пан че во’). Том
при ли ком до шло је до спа љи -
ва ња оста та ка ча ђи у ве ли ком
дим ња ку на веде ног ло жи шта,
ко је је иза зва ло по ја ву цр ног
ди ма из над јед ног де ла гра да
Пан че ва. Ва тра је уга ше на за
крат ко вре ме, али се дим (бе ле
бо је) ви део до 17 часо ва”, сто ји
у до пи су Мил ке Сто ја но вић.

Како сама каже, на осно ву
утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, ин -
спек тор ће пред у зе ти ме ре и рад -
ње у окви ру сво је над ле жности.



„Сан лет ње но ћи” сла ви сло бо ду, а ми се њо ме не мо -
же мо по хва ли ти, на про тив. То је ко мад ко ји је ода сло -
бо ди љу ба ви, сло бо ди ми сли, сло бо ди јав но ка за не ре -
чи... Ста вљен у про стор не сло бо де, ка кав је за твор, он
до би ја но ве ди мен зи је. Су дар све та ну жно сти (др жа ва,
си стем упра вља ња) и све та има ги на ци је (те а тар, умет -
ност) на нео че ки ва ном ме сту, јер за тво ре ни це у за тво -
ру се ба ве тим сјај ним ко ма дом. Код Шек спи ра има те
про стор дво ра, ко ји је оли че ње др жа ве, и про стор ча -
роб не шу ме, ко ја је ме сто сло бо де, ства ра ла штва, има -
ги на ци је. Ми ов де уме сто дво ра има мо за твор, а про -
стор сло бо де по ста је Шек спи ров текст, од но сно про -
стор ми сли и кре а тив но сти. Ако по сто ји про стор не -
сло бо де, то је зе мља у ко јој ми жи ви мо. Не тре ба би ти
мно го ду бо ко ми слен па пре по зна ти ме та фо ру ко ја по -
ве зу је за тво ре и др жа ве.

(Ре жи сер Ко кан Мла де но вић, „Блиц”, 10. ок то бар)

* * *
То ком пр ве де це ни је на кон 2000. по сто ја ла је при ли ка
да се др жа ве на Бал ка ну ре фор ми шу, али то ни је ура ђе -
но. Ре фор ма и раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја ни су
би ли до вољ но бр зи. Мо жда ни је би ло до вољ но хра бро сти
да се та да кре не у ин тен зив ни ју из град њу де мо крат ских
ин сти ту ци ја, та ко да су оне су штин ски на пра вље не сла бе
и као та кве вр ло бр зо су уру ше не. Осим овог ло кал ног
окви ра, на раст ау то ри та ри зма на за пад ном Бал ка ну ути -
цао је и ме ђу на род ни оквир, по вра так ау то ри та ри зма на
ово под руч је има сво је парт не ре и у све ту.

(Про фе сор Фло ри јан Би бер, „Но ви ма га зин”, 10. октобар)

* * *
На Ко со ву је ве о ма ва жан ди ја лог из ме ђу срп ске за јед -
ни це и Ал ба на ца, ва жна је ко му ни ка ци ја, али су, на не ки
на чин, и Ср би и Ал бан ци та о ци по ли тич ке си ту а ци је и
слу же као обје кат за пот ку су ри ва ње. Без оп штег по ли -
тич ког кон сен зу са, ми не мо же мо да се по ми ри мо и по -
ли ти ча ри, уме сто што ди жу тен зи је, мо ра ју да по ша љу
ја сну по ру ку да љу ди тре ба да жи ве за јед но. Крај њи је
тре ну так да се ме ђу соб но раз у ме мо, јер је ово наш ре ги -
он, ко ји је ма њи од не ке ре ги је у Ка на ди. Ако не по ма же -
мо јед ни дру ги ма, не по шту је мо ме ђу соб на пра ва, али и
не ре а гу је мо ка да се ком ши ја ма не што ло ше де си, ни -
шта не ће мо по сти ћи.

(Но ви нар и пу бли ци ста Идро Се фе ри, „Фо Нет”, 13.
окто бар)

* * *

* * *
Мо ра мо да по ку ша мо да по вра ти мо до бре ака дем ске
оби ча је и да вра ти мо углед срп ским уни вер зи те ти ма.
То је сте па три о ти зам. Био сам члан ко ми си је на док -
тор ским сту ди ја ма Virginia Tech-a ко ја је от кри ла пла -
ги јат у ра ду кан ди да та. Од мах смо по зва ли кан ди да та,
пре до чи ли му до ка зе и са оп шти ли му од лу ку да га уда -
ља ва мо с фа кул те та, без пра ва да ика да по но во до ђе на
Virginia Polytechnic Institute and State University. Наш
раз го вор с кан ди да том, пре до ча ва ње до ка за и са оп шта -
ва ње од лу ке тра ја ли су укуп но по ла са та. Та ко ђе смо са -
оп шти ли кан ди да ту да не ће мо да по кре не мо кри вич ни
по сту пак про тив ње га због кра ђе ту ђе ин те лек ту ал не
сво ји не.

(Ака де мик Ду шан Те о до ро вић, „Ал Џа зи ра”, 13. ок то -
бар)

* * *
Ис при ча ћу вам јед ну при чу. Јед ног сам ју тра, док сам
кроз про зор мо је ку ће гле да ла Ка и ро, од јед ном схва ти ла
да су у јав ном пар ку по се кли све др ве ће и на ме сту на ко -
јем се оно на ла зи ло по че ли да зи да ју џа ми ју. Осе ћа ла
сам се јад но, осе ћа ла сам да сам из гу би ла сво ју сло бо ду,
јер ни сам би ла укљу че на ни у јед ну јав ну од лу ку, и мо ја
сло бо да ми је од у зе та. Сло бо да зна чи уче ство ва ти у суд -
би ни ово га све та. Би ти хра бар зна чи иза бра ти исти ну,
или се свр ста ти уз њу без стра ха. И не раз ми шља ти о
соп стве ном ин те ре су.

(Спи са те љи ца Сел ва Ба кр, „Да нас”, 6. ок то бар)

* * *
На ци о на ли зам је, пре све га, па ра но ја. Ко лек тив на и по -
је ди нач на па ра но ја. Као ко лек тив на па ра но ја, она је по -
сле ди ца за ви сти и стра ха, а из над све га по сле ди ца гу -
бље ња ин ди ви ду ал не све сти; те пре ма то ме, ко лек тив на
па ра но ја и ни је ни шта дру го до збир ин ди ви ду ал них па -
ра но ја до ве ден до па рок си зма... На ци о на ли ста је, по де -
фи ни ци ји, иг но рант. На ци о на ли зам је, да кле, ли ни ја ма -
њег от по ра, ко мо ци ја. На ци о на ли сти је ла ко, он зна, или
ми сли да зна, сво је вред но сти, сво је, што ће ре ћи на ци о -
нал не, што ће ре ћи вред но сти на ци је ко јој при па да, етич -
ке и по ли тич ке, а за оста ле се не ин те ре су је, не ин те ре су -
ју га, па као то су дру ги (дру ге на ци је, дру го пле ме). Њих
не тре ба ни про ве ра ва ти. На ци о на ли ста у дру ги ма ви ди
ис кљу чи во се бе – на ци о на ли сте. По зи ци ја, ре ко смо ли,
ко мот на. Страх и за вист. Опре де ље ње, ан га жо ва ње, ко је
не из и ску је тру да.

In memoriam Да ни ло Киш
(Сајт „Бу ка”, 15. ок то бар)
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КОНЦЕПТ

Под сти ца ње
традиционално
добрих од но са 
два ју на ро да

За ме ник ам ба са до ра
Сло ве ни је у Бе о гра ду
отво рио из ло жбу

Ју би лар ни пе ти ме ђу на род ни
га стро ном ски до га ђај „На ши
сло ве нач ки спе ци ја ли те ти” одр -
жан је 12. ок то бра у про сто ри -
ја ма МКУД-а „Пе те фи Шан -
дор”. При су ство ва ло му је ви -
ше од 120 уче сни ка и го сти ју
из сло ве нач ких дру шта ва из
Бе о гра да, Ко ви на, Вр шца, Сме -
де ре ва, Срем ске Ми тро ви це и
Пан че ва, као и го сти из Би о -
тех нич ке шко ле из Пту ја у Сло -
ве ни ји.

Град Пан че во пред ста вља ли
су град ски већ ник за ду жен за
кул ту ру Не ма ња Ро тар и по -
моћ ни ца гра до на чел ни ка Ма -
ри ја Ђу ка но вић.

На ши сло ве нач ки
специјалитети

Ро тар је у име Град ске упра ве
ре као да ова тра ди ци о нал на
ма ни фе ста ци ја ши ри мул ти -
кул ту рал ност у на шем гра ду, у
ко ме у сло зи и при ја тељ ству
жи ве при пад ни ци два де сет
шест ет нич ких за јед ни ца. До -
дао је да сло ве нач ка за јед ни ца
у Пан че ву ак тив но уче ству је у
кул тур ном и јав ном жи во ту гра -
да и обо га ћу је га сво јим ра зно -
вр сним про гра ми ма с ци љем
про мо ви са ња сло ве нач ке
култур не ба шти не, исто ри је и
тра ди ци је.

Пред сед ник На ци о нал ног
са ве та сло ве нач ке на ци о нал -
не ма њи не у Ср би ји Са ша Вер -
бич под ву као је да ова ма ни -
фе ста ци ја има по се бан зна чај
за сло ве нач ку по пу ла ци ју у
Ср би ји, јер по ред оку пља ња
Сло ве на ца и про мо ви са ња га -
стро но мије под сти че дру же -
ње и са радњу уче ни ка и про -
фе со ра сред њих шко ла из

Срби је и Словени је и тра ди -
ционал но до бре од но се два ју
народа.

Те ма ово го ди шњег ре ви јал -
ног так ми че ња би ла је га стро -
но ми ја сло ве нач ке ре ги је Го -
рењ ска. На став ник ЕШ „Па ја
Мар га но вић” Си ни ша На у мо -
вић ко ор ди ни сао је рад ку ва -
ра – уче ни ка уго сти тељ ских
сме ро ва шко ла из Вр шца, Ко -
ви на, Пту ја и Пан че ва. За услу -
жи ва ње го сти ју би ли су за ду -
же ни уче ни ци ко но бар ског
сме ра пан че вач ке шко ле, а
на чин на ко ји су то чи ни ли
оце њен је као ве о ма про фе -
си о на лан. Про фе со ри и ђа ци
из Би о тех нич ке шко ле из
Птуја у но вем бру ће у свом
гра ду бити до ма ћи ни Ко вин -
ци ма и Пан чев ци ма у уз врат -
ној посети.

Јо сип Ве бер, пред сед ник пан -
че вач ког Удру же ња Сло ве на ца
„Ло гар ска до ли на”, ко је је глав -
ни ор га ни за тор до га ђа ја, ка же
да је ма ни фе ста ци ја про те кла
у све ча ној ат мос фе ри и да је
од зив уче сни ка био из у зе тан.
„На ше сло ве нач ке спе ци ја ли -
те те” по мо гли су Кан це ла ри ја
за сло ве нач ку ди ја спо ру из Љу -
бља не, На ци о нал ни са вет сло -
ве нач ке на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји, Град Пан че во и не ко -

ли ко пан че вач ких при ват них
пред у зет ни ка.

Во зом кроз Сло ве ни ју

Це ре мо ни ји отва ра ња из ло жбе
фо то гра фи ја „Во зом кроз Сло -
ве ни ју” Бла жа Кав чи ча и Јо -
си па Ве бе ра, 9. ок то бра, у Га -
ле ри ји Же ле знич ког му зе ја у
Бе о гра ду, при су ство ва ли су
пред став ни ци Ам ба са де Ре пу -
бли ке Сло ве ни је у Бе о гра ду,
ди пло мат ског ко ра, срп ског
Ми ни стар ства ино стра них по -
сло ва, На ци о нал ног са ве та сло -
ве нач ке на ци о нал не ма њи не
у Ср би ји, као и де ле га ци ја
посло вод ства „Сло ве нач ких
же ле зни ца”, те чла но ви сло -
ве нач ких дру шта ва из Бе о гра -
да, Пан че ва, Зре ња ни на и
Смеде ре ва и мно го број ни
желе зни ча ри.

Из ло жбу је отво рио за ме ник
ам ба са до ра Сло ве ни је у Бе о -
гра ду Ро ман Вај кслер, ис та кав -
ши да је то ле па при ли ка да се
по ка жу при род не ле по те Сло -
ве ни је, а и ак тив ност сло ве нач -
ке за јед ни це у Ср би ји.

Ге не рал ни ди рек тор „Же ле -
зни ца Ср би је” а. д. Го ран Аџић
под се тио је на то да Же ле знич -
ки му зеј уско ро про сла вља се -
дам де се ти ро ђен дан и до дао да
ор га ни зо ва ње ове из ло жбе

показу је да же ле зни це, по ред
огром них ула га ња у ин фра -
струк ту ру, ула жу и у му зеј од -
но сно кул тур ну ба шти ну.

Са ша Вер бич је ре као да На -
ци о нал ни са вет и удру же ња
Сло ве на ца из Бе о гра да и Пан -
че ва на сто је да са чу ва ју ши ри -
ну и бо гат ство са рад ње Ср би је
и Сло ве ни је, а да же ле зни ца
пред ста вља сим бол по ве зи ва -
ња и мост из ме ђу зе ма ља, је -
зи ка и кул ту ра.

Ко а у тор из ло жбе Јо сип Ве -
бер ка зао је:

– Же ља нам је да вас по ве -
де мо на не сва ки да шње пу то -
ва ње во зом кроз Сло ве ни ју, да
се пу тем умет нич ких фо то гра -
фи ја љу ди ма при бли же жи во -
пи сни пеј за жи Сло ве ни је и под -
стак ну их на пу то ва ња. Циљ
из ло жбе је и по ве зи ва ње љу ди,
ства ра ње при ја тељ ста ва и раз -
ме на ет но ло шко-кул ту ро ло -
шких и дру гих осо бе но сти два -
ју на ро да. Ра ду је ме чи ње ни ца
да је ова из ло жба по ред Бе о -
гра да до са да го сто ва ла и у
Пан че ву и Вр шцу, где ју је ви -
де ло ви ше од 10.000 за до вољ -
них по се ти ла ца.

Из ло жба „Во зом кроз Сло -
ве ни ју” би ће отво ре на до 23.
ок то бра сва ког рад ног да на од
9 до 16 са ти.

АК ТИВ НО СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ СЛО ВЕ НА ЦА

ГРАД СТАО ИЗА ГА СТРО НО МИ ЈЕ

АК ЦИ ЈА БИВ ШИХ БО РА ЦА

Се ћа ње на по ги ну ле ратне другове
Крај спо ме ни ка по ги ну ли ма у
ра то ви ма де ве де се тих у Град -
ском пар ку пред став ни ци број -
них удру же ња бо ра ца, рат них
вој них ин ва ли да и по ро ди ца по -
ги ну лих по ло жи ли су вен це и
цве ће 16. ок то бра, на дан ка да
је то ком два де сет че ти ри са та
нај ви ше Пан че ва ца да ло жи вот
у по след њој де це ни ји 20. ве ка.

Но ви ца Ду ка ди нов ски, пред -
сед ник Удру же ња рат них вој -
них ин ва ли да и по ро ди ца по -
ги ну лих бо ра ца у ра то ви ма од
1991. до 1999. го ди не, ре као је
да је ове го ди не би ло ма ло ви -
ше оних што су до шли да ода -
ју по част по ги ну ли ма и до дао:

– Сма трам да је и ово не до во -
љан број, јер су љу ди у чи ју је
част по диг нут спо ме ник за слу -
жи ли ве ћу па жњу – они су за
ову др жа ву и град да ли не што

нај вред ни је што су има ли, да ли
су сво је жи во те. Сви они су из
Пан че ва и ве ли ка је гре шка ло -
кал не са мо у пра ве што се ни ко
у ње но име да нас ни је по ја вио.

Он же ли да по зо ве и мла де
су гра ђа не да се укљу че у обе -
ле жа ва ње овог да ту ма, ка ко би
на ста ви ли тра ди ци ју ка да ста -
ри јих ви ше не бу де би ло.

ГРАД ИЗА БРАО ПО ЉО ЧУ ВА РЕ

Пољочувар за 20,8 ми ли о на
Ко ми си ја Град ске упра ве по -
сле спро ве де не јав не на бав ке
иза бра ла је 10. ок то бра фир му
ко ја ће оба вља ти по љо чу вар -
ску слу жбу у на ред них го ди ну
да на. Ра ди се о ком па ни ји „G4S
Secure Solutions” из Бе о гра да,
а њи хо ва при хва ће на по ну да је
у ви си ни од 20,8 ми ли о на ди -
на ра без ПДВ-а.

На кон курс се ја ви ла са мо
још јед на фир ма – пан че вач -
ки „SAB Protection”. По ну да је
би ла не што ни жа, из но си ла је

20,5 ми ли о на ди на ра без ПДВ-
а, али је ко ми си ја на шла низ
за мер ки. На и ме, у зва нич ном
до ку мен ту сто ји да „SAB Pro-
tection” ни је до ста вио зах те -
ва на сред ства фи нан сиј ског
обез бе ђе ња, тј. бан кар ску га -
ран ци ју, тех нич ки опис опре -
ме из дат од ње ног про из во ђа -
ча, као ни ко пи ју цер ти фи ка -
та за пру жа ње услу га фи зич -
ког обез бе ђе ња.

За то је по сао до би ла је ди на
пре о ста ла фир ма по ну ђач.

НО ВИ САД

Ино ва ци ја
је мо ја

револу ци ја
У ор га ни за ци ји Kанцеларије
за мла де гра да Пан че ва два де -
сет че тво ро нај бо љих пан че -
вач ких сред њо шко ла ца је 9. ок -
то бра у згра ди Рек то ра та у Но -
вом Са ду при су ство ва ло ве ли -
кој кон фе рен ци ји „Ино ва ци ја
– мо ја ре во лу ци ја”. Са уче ни -
ци ма је у глав ном гра ду Вој во -
ди не био и Не ма ња Ро тар, члан
Град ског ве ћа за ду жен за кул -
ту ру и омла ди ну.

Уче ни ци и сту ден ти су има -
ли при ли ку да упо зна ју успе -
шне љу де ко ји ра де у ком па -
ни ја ма као што су „Епл” и
„Гугл”, као и да чу ју број не дру -
ге ино ва то ре, умет ни ке и ути -
цај не по слов не љу де.

ГРАД СКА УПРА ВА

Бес плат ни уџ бе ни ци за Ро ме
Бу џе том Гра да Пан че ва ове го -
ди не је опре де ље но 3.900.000
ди на ра за ку по ви ну уџ бе ни ка за
Ро ме. Та ко је на ста вље на ак ци -
ја обез бе ђи ва ња бес плат них уџбе -
ни ка за ром ске уче ни ке.

Овим про гра мом об у хва ће но
је 457 уче ни ка ром ске по пу ла -
ци је. Ра ди се о 294 уче ни ка ко -
ји по ха ђа ју основ ну шко лу, 115
сред њо шко ла ца и 48 по ла зни -
ка пред школ ског про гра ма. Ми -
лен ко Чуч ко вић, члан Град ског
ве ћа за ду жен за рад, за по шља -

ва ње и со ци јал ну по ли ти ку, ка -
же да на овај на чин Град под -
сти че обра зо ва ње Ро ма.

Уз то, Пан че во је на гра ди ло
192 ром ска уче ни ка са по 4.000
ди на ра за од ли чан и вр ло до бар
успех у про шлој го ди ни.

Ученици угоститељских смерова школа из Вршца, Ковина, Птуја и Панчева

Страну припремио
Синиша 

Трајковић
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Про тив реч не ве сти о
судби ни на шег ги ган та

Крат ко роч на по ли ти ка
руко вод ства НИС-а

По след њих да на пре сто нич ки ме ди ји
до но си ли су про тив реч не ве сти о то -
ме да ли ће Ру си ку пи ти пан че вач ку
„Пе тро хе ми ју”. Днев ни лист „Да нас”
твр ди да „Га спром енер го хол динг”
ни је, а Но вин ска аген ци ја „Бе та” да
је сте – и то ве о ма! – за ин те ре со ван да
по ве ћа сво је уче шће у вла сни штву на -
шег пе тро хе миј ског ги ган та.

Али по ђи мо ре дом: пр во је „Бе та”
по чет ком ок то бра об ја ви ла да је пред -
сед ник Управ ног од бо ра „Га спром -
њеф та” Алек сан дар Ђу ков у раз го во -
ру са срп ским ми ни стром ру дар ства
и енер ге ти ке Алек сан дром Ан ти ћем
на мар ги на ма де ве тог Ме ђу на род ног
га сног фо ру ма у Санкт Пе тер бур гу
ка зао да „’Га спром њефт’ има по тен -
ци јал ни ин те рес за уче шће у из на ла -
же њу аде кват ног мо да ли те та при ва -
ти за ци је ’Пе тро хе ми је’”, а до го во ре -
но је, ка ко је са оп ште но, да Вла да
Ср би је и та ком па ни ја ин тен зи ви ра -
ју и кон кре ти зу ју раз го во ре о тој
компа ни ји.

За тим је не ко ли ко да на ка сни је
но ви нар ли ста „Да нас”, по зи ва ју ћи
се на „до бро оба ве ште не из во ре”, об -
ја вио да „Га спром њефт” не пла ни ра
да ку пи пан че вач ку „Пе тро хе ми ју”,
твр де ћи да је „још у вре ме пре го во -
ра о ку по ви ни НИС-а ру ски др жав -
ни ги гант ја сно ста вио до зна ња да
га то по стро је ње не ин те ре су је и да
до да нас ни је про ме њен став по том
пи та њу”.

За ни мљи во је да је „Бе та” ин фор -
ма ци ју до би ла из Ми ни стар ства ру -
дар ства и енер ге ти ке, ко је ина че во -
ди ду го го ди шње пре го во ре с Ру си ма
о пре у зи ма њу „Пе тро хе ми је”.

Оно у че му су и јед ни и дру ги у
пра ву, је сте да је „Га спром њефт” као
вла сник НИС-а за ин те ре со ван за оп -
ста нак и до бро по сло ва ње „Пе тро хе -
ми је”, јер та пан че вач ка ком па ни ја
умно го ме до при но си по зи тив ном по -
слов ном би лан су ру ско-срп ског нафт -
ног ги ган та – „Пе тро хе ми ја” ку пу је
при мар ни бен зин ко ји про из во ди
пан че вач ка Ра фи не ри ја, а и ра -
финериј ске от пад не во де об ра ђу ју се
у фа бри ци ко ја је у вла сни штву
„Петрохе ми је”.

Ина че, да под се ти мо, НИС је вла -
сник 21 од сто, а др жа ва има 76 одсто
ак ци ја „Пе тро хе ми је”. Али иа ко

САЈАМ КЊИ ГА

Пан че во има свој штанд
на Бе о град ском сај му

Град Пан че во ће и ове го ди не, у
Ха ли 4, има ти свој штанд на 64.
ме ђу на род ном бе о град ском сај му
књи га. Ко ор ди на тор на сту па уста -
но ва кул ту ре и дру гих ор га ни за -
ци ја је Град ска би бли о те ка, а сво ја
из да ња пред ста ви ће: Исто риј ски
ар хив, За вод за за шти ту спо ме ни -
ка кул ту ре, На род ни му зеј, Кул -
тур ни цен тар, Дом омла ди не, Удру -
же ње књи жев ни ка и књи жев них
пре во ди ла ца, Ре ги о нал ни цен тар
за та лен те „Ми хај ло Пу пин” и Евро -
ре ги о нал ни цен тар за раз вој дру -
штва у мул ти ет нич ким сре ди на ма
„Ин ме ди јас рес”.

За јед нич ка са јам ска про мо ци ју
у са ли „Вас ко По па” на ја вље на је
за сре ду, 23. ок то бар, у 11 са ти. На
њој ће уче ство ва ти ау то ри, уред -
ни ци и пред став ни ци из да ва ча и
ло кал не са мо у пра ве. У су бо ту, 26.
ок то бра, би ће про мо ви са но но во
из да ње ГБП,  „Срп ске ма на стир -
ске би бли о те ке до кра ја XVIII ве -
ка” Жар ка Вој но ви ћа, а о том де лу
го во ри ће проф. др Гор да на Сто -
кић Си мон чић, ре цен зент, и Го -
ран Тра и ло вић, уред ник и ау тор.

На Град ском штан ду ће се на ћи
пе ри о дич не пу бли ка ци је: „Чи та ли -
ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и
прак су би бли о те кар ства”, „Гла сник
му зе ја Ба на та”, „Квар тал” и „Пу -
пин”, гла си ло Ре ги о нал ног цен тра
за та лен те. 

„БЕ ЛИ ШТАП”

Пре пре ке на ули ци
најве ћи про блем

Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја Са -
ве за сле пих Ср би је (МОСС) са се -
ди штем у Пан че ву обе ле жи ла је
Свет ски дан сле пих и сла бо ви дих,
15. ок то бар, ма ни фе ста ци јом „Бе -
ли штап”, упри ли че ном дан ра ни -
је, у по не де љак, 14. ок то бра.

Чла но ви те ор га ни за ци је том
при ли ком су по шли у шет њу ули -
ца ма гра да, ко ју су за вр ши ли у
Град ској упра ви. Та мо их је при -
мио ре сор ни већ ник Ми лен ко Чуч -
ко вић, с ко јим су раз го ва ра ли о
ак ту ел ним про бле ми ма.

– Нај ве ћи про блем су нам пре -
пре ке на ко је на и ла зи мо би ло ше -
та ју ћи ули цом, би ло у по ку ша ју да
стиг не мо до не ке ин сти ту ци је, би -
ло ка да је реч о при сту пу ви зу ел -
ним и штам па ним ме диј ским са -
др жа ји ма. У Пан че ву нам не до ста -
је ви ше звуч них се ма фо ра. Уз то,
за по шља ва ње по ста је све ве ћи про -
блем, јер с на прет ком дру штва
изуми ру за ни ма ња ко ја сле пе и
сла бо ви де осо бе мо гу да ра де – ре -
као је Зла ти бор Ла за ров, пред сед -
ник МОСС Пан че во.

Про це њу је се да на све ту има
око 300 ми ли о на сле пих и сла бо -
ви дих. Њи хов дан уста но вљен је
ре зо лу ци јом УН 1992. го ди не и да -
нас се обе ле жа ва у при бли жно 200
др жа ва. Д. К.

мањин ски вла сник, уз пре ћут ну
сагласност Вла де, НИС је не фор мал -
но пре у зео упра вља ње ан га жо ва њем
струч ња ка са ис ку ством из мул -
тинаци о нал них ком па ни ја и уна -
пређењем опе ра тив не ефи ка сно сти
фабри ке.

Је дан од мо ти ва ру ске не за ин те -
ре со ва но сти за на шу „Пе тро хе ми ју”
– „Пан че вац” је о то ме већ пи сао –

је сте нео п ход ност из град ње но вог
по стро је ња да би по сло ва ње у бу дућ -
но сти би ло рен та бил но. Дру ги је тај
што „Га спром њефт” у Ру си ји, у са -
рад њи с Ки не зи ма, већ гра ди ве ли ке
пе тро хе миј ске ком плек се, ра чу на ју -
ћи да ће се у до глед ној бу дућ но сти
сма њи ва ти број ау то мо би ла ко ји ко -
ри сте кла сич но го ри во и да ће пу те -
ви ма вла да ти елек трич на во зи ла. У
тим но вим по стро је њи ма би ће пре -
ра ђи ван ви шак наф те ко ји ће се та -
да ја ви ти.

Би ће да је ипак нај ва жни је то што
се у слу ча ју на ше „Пе тро хе ми је” ја -
вља про блем обез бе ђи ва ња си ро ви на
за њен рад. Не дав но је Ве ли мир Ун -
ко вић, ге не рал ни ди рек тор, јед ном
енер гет ском пор та лу из ја вио:

– У слу ча ју ра фи не риј ско-пе тро хе -
миј ске пре ра де у Пан че ву тре ба ло би
да пр ви и нај зна чај ни ји ко рак бу де
кон фи гу ри са ње ре жи ма ра да ра фи -
не риј ског по стро је ња за ка та ли тич ки
кре кинг (FCC), при че му би се на еко -
ном ски оправ дан на чин по ве ћао исцр -
пак про пи ле на на те рет кре ко ва ног

бен зи на у скла ду с тр жи шним по тре -
ба ма. Та ко би се рас по ло жи вост про -
пи ле на из пан че вач ких „Пе тро хе ми -
је” и Ра фи не ри је по ве ћа ла на око
200.000 то на го ди шње и ти ме омо гу -
ћи ла из град ња фа бри ке по ли про пи -
ле на до вољ ног ка па ци те та.

То, у пре во ди, зна чи да Ра фи не ри -
ја тре ба да сма њи про из вод њу бен зи -
на и да се од рек не де ла за ра де, а да
по ве ћа про из вод њу си ро ви не за то но -
ве по стро је ње, ко је би на шу фа бри ку
учи ни ло атрак тив ном.

Бу ду ћи да Ру си и у јед ној и у дру гој
ком па ни ји до но се стра те шке од лу ке,
чуд но је што НИС не окре ну бу дућ -
но сти и што део нов ца ко ји већ ула жу
у но ве пе тро хе миј ске ком плек се не
ин ве сти ра ју код нас.

Без но вих по стро је ња „Пе тро хе ми -
ја” не ће пре жи ве ти. Шта ће он да НИС?
Ко ме ће про да ва ти си ро ви бен зин и
по ли про пи лен?

О све му ово ме на ша др жа ва већ са -
да тре ба да во ди ра чу на, јер то он да
не ће би ти про блем Ру са.

ОДР ЖА НО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ВО ЗА ЧА У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Во зач ки иза зов за све
Не дав но је у Зре ња ни ну одр жа но
тра ди ци о нал но так ми че ње про фе си -
о нал них во за ча Нафт не ин ду стри је
Ср би је – „Во зач ки иза зов”. Реч је о
тра ди ци о нал ној ма ни фе ста ци ји ко -
ја пред ста вља дру штве но од го вор ну
ак тив ност НИС-а у сек то ру уна пре -
ђи ва ња без бед но сти са о бра ћа ја, пре -
вен ци је са о бра ћај них не зго да и

повећа ња са о бра ћај не кул ту ре. Ви -
ше од 100 так ми ча ра над ме та ло се у
ве шти ни упра вља ња пут нич ким и те -
рет ним во зи ли ма и по зна ва њу са о -
бра ћај них про пи са на НИС-овом по -
ли го ну у Зре ња ни ну, ко ји је уре ђен
у скла ду са стан дар ди ма Европ ске
уни је и кон ци пи ран за про ве ру спрет -
но сти во за ча у раз ли чи тим усло ви -
ма упра вља ња во зи лом. По ред про -

фе си о нал них во за ча пут нич ких и
терет них во зи ла „Наф та гас – Тран -
спор та” и за по сле них у ком па ни ји,
на так ми че њу су уче ство ва ли пред -
став ни ци Вој ске Ср би је и по ди зво -
ђа чи „Наф та гас – Тран спор та”, а
своје уме ће по ка за ли су и во за чи
ама те ри. Од про шле го ди не и да ме

во за чи има ју мо гућ ност да се оку -
ша ју у по ли гон ској во жњи.

У скло пу овог до га ђа ја ор га ни зо ва -
но је так ми че ње у ве шти ни пре то ва -
ра про из вод них це ви у нафт ној ин ду -
стри ји, та ко зва них ту бин га, а уче сни -
ци су би ли у при ли ци и да ис про ба ју
по ста вље не тре на же ре и си му ла то ре.

Но ви на ово го ди шњег „Во зач ког иза -
зо ва” би ло је так ми че ње во за ча те -
рет них во зи ла у фор ми „Water Chal-
lenge”, где су те сти ра не спо соб но сти
и ве шти не упра вља ња те рет ним во -
зи лом на уским, про стор но огра ни -
че ним ло ка ци ја ма, ка да до из ра жа ја
до ла зи ве што упра вља ње и пре ци зно
по зи ци о ни ра ње во зи ла, чи ме су си -
му ли ра ни ре ал ни усло ви ра да те рет -
них во зи ла.

НИС је је дан од нај ве ћих су бје ка та
без бед но сти у са о бра ћа ју, као ком па -
ни ја с ве ли ким бро јем во зи ла ко ја сва -
ко днев но пре ла зе хи ља де ки ло ме та -
ра. На овај на чин, кроз те о риј ско те -
сти ра ње и так ми че ње во за ча на по ли -
го ну, а ујед но кроз дру же ње и так ми -
чар ски дух, ста вљен је ак це нат на во -
за че као нај бит ни је су бјек те без бед -
но сти са о бра ћа ја.

Бри га о без бед но сти са о бра ћа ја
пред ста вља пер ма нент ну ак тив ност
ком па ни је. НИС те жи да по ста не ли -
дер у овој обла сти, што до ка зу је еду -
ка ци јом, про ве ром зна ња про фе си -
о нал них во за ча и ко ри сни ка слу жбе -
них во зи ла, кон тро лом и опре ма њем
тран спорт них сред ста ва, као и кон -
ти ну и ра ним мо ни то рин гом во зи ла
(IVMS – In Vehicle Monitoring
System).

Ре зул тат ду го роч не ком па ниј ске по -
све ће но сти без бед но сти у са о бра ћа ју
је сте да су во за чи НИС-а уна пре ди ли
стил во жње и да их све ма ње уче ству -
је у са о бра ћај ним не зго да ма и у кр -
ше њу са о бра ћај них про пи са.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Ра фи не ри ја тре ба да 
сма њи про из вод њу 
бен зи на и да се од рек не
де ла за ра де, а да по ве ћа
про из вод њу си ро ви не за
то но ве по стро је ње, 
ко је би на шу фа бри ку
учини ло атрак тив ном.

ШТА ЋЕ БИ ТИ С „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈОМ”

СА МО СЕ ПРИ ЧА ДА РУ СИ ДО ЛА ЗЕ

Новина овогодишњег
„Возачког изазова” било 
је такмичење возача
теретних возила на уским,
просторно ограниченим
локацијама, када до
изражаја долази вешто
управљање и прецизно
позиционирање возила.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Кар бок си те ра пи ја је но ви ин -
тен зив ни, ан ти ок си дант ни и
ре ге не ри шу ћи ино ва ци о ни
трет ман бо би ца ма го џи, екс -
трак том ла ми на ри је, гра ну -
ла ма ко ра ла, пер флу о ро де ка -
ли ном (тран сдер мал ни но си -
лац ки се о ни ка), пеп ти ди ма,
ви та ми ни ма, ма кро и ми кро
еле мен ти ма.

Овај трет ман на ме њен је
свим ти по ви ма ко же са зна -
ци ма умо ра и стре са, а до бро
ре ша ва и про бле ме ко же у ве -
зи са ста ре њем. По себ но се
пре по ру чу је ста нов ни ци ма ве -
ли ких гра до ва, пу ша чи ма и
осо ба ма са сни же ним иму ни -
те том и ку пе ро зом. Ако се
ура ди са мо јед ном, да је од -
ли чан ви зу ел ни ре зул тат, а
се ри ја од три до пет трет ма -
на га ран ту је про лон ги ра ни
ре ге не ри шу ћи ефе кат.

По себ но ода бра не ком по -
нен те не ин ва зив не кар бок -
сите ра пи је усме ре не су на

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

Кар бок си те ра пи ја

(Не)склад

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако па ти те од ви со ког при -
ти ска, ево два ле ка из при -
ро де ко ји вам, уз аде кват -
ну те ра пи ју и ко ри го ва ње
жи вот них на ви ка, мо гу би -
ти од ко ри сти у ре гу ли са -
њу тог про бле ма.

Са ме љи те 100 г ла не ног
се ме на и си пај те га у по -
су ду с по клоп цем, па пре -
лиј те са 180–200 мл про кљу ча ле во де и оста ви те по кло -
пље но да од сто ји пре ко но ћи. Су тра дан у охла ђе ну сме су
до дај те 30 мл до ма ћег сир ће та од ди вљих ја бу ка и кру ша ка
и пу сти те да од сто ји нај ду же два са та. На кон то га исец кај -
те на ко лу ти ће че ти ри че на бе лог лу ка, па и то до дај те у
ме ша ви ну и оста ви те да од сто ји још два са та. Овај ка ша сти
про из вод сва ко днев но кон зу ми рај те 40 ми ну та пре обро ка
и 15 ми ну та по сле обро ка.

Бе ли лук мо же те при пре ми ти и у ма сли но вом уљу. Из -
гње чи те шест че но ва бе лог лу ка, па у то до дај те ма ло со ли
или биљ ног за чи на, две су пе не ка ши ке ма сли но вог уља,
јед ну ка фе ну ка ши чи цу сир ће та, ма ло во де, пер шу на и ми -
ро ђи је. Овај лек мо ра би ти у ка ша стој фор ми и тре ба га
кон зу ми ра ти уз сва ки оброк нај ду же ме сец да на.

Бе лим лу ком 
про тив хи пер тен зи је

побољ ша ње лим фне дре на же
и ели ми ни са ње ток си на, сти -
му ли са ње иму но ло шке ак тив -
но сти, ели ми ни са ње за мо ра
ми ши ћа, по бољ ша ње ди са ња
тки ва, по ја ча ње ће лиј ског ме -
та бо ли зма и по бољ ша ње тек -
сту ре и тур го ра ко же.

Сви ак тив ни са стој ци ко ји
ула зе у са став пре па ра та при -
род ног су по ре кла и не са др -
же ве штач ке ми ри се и бо је.
Ки се о ник кар бок си те ра пи ја
ка рак те ри ше се ви со ком кон -
цен тра ци јом ак тив них са сто -
ја ка и ко ри сти се са мо у про -
фе си о нал ној прак си.

Кар бок си трет ман се са сто -
ји од пу но ма са же и ужи ва -
ња. На кон ски да ња шмин ке
сле ди ма са жа ки се о ник ли -
по ге лом, ко ји у се би са др жи
и гра ну ле бо би ца го џи и ко -
шти ца гро жђа, па се исто вре -
ме но уз ма са жу ра ди и пи -
линг ка ко би се по бољ ша ли
ди са ње тки ва и син те за ко ла -
ге на. По том се на но си хи дро -
гел ко ји по кре ће от пу шта ње
угљен-ди ок си да и на па ја ње
тки ва ки се о ни ком. На кра ју
сле ди ма ска ко ја на па ја ће -
ли је енер ги јом и ак ти ви ра
про це се ће лиј ског ди са ња.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо при ну -
ђе ни да, и ви ше пу та на дан,
ускла ђу је мо же ље с мо гућ но -
сти ма, од лу ке с по тре ба ма,
иза зо ве са оства ре њи ма и та -
ко у бес крај. Као да нам је
сми сао по сто ја ња да бу де мо
у стал ној по тра зи за скла дом
у на ма и око
нас.

Ве о ма че сто
не обра ћа мо
па жњу на не -
што што функ -
ци о ни ше без
на по ра. Под ра -
зу ме ва мо да је
је ди но та ко и
мо гу ће, уљуљ -
ка ва мо се у
јед но лич ност и
урав но те же -
ност, све док
се не де си на гло ко че ње, ис -
па да ње из ко ло се ка и гу бље -
ње ори јен та ци је. Нај че шће
ка да нај ма ње оче ку је мо, уве -
ре ни да је не мо гу ће да не -
што што смо ушти мо ва ли
поч не да се рас па да и да нас
по вла чи у не по зна те ду би не
соп стве ног би ћа.

Нај ви ше по га ђа не склад ко -
ји из би ја у емо тив ним од но -

си ма у ко је смо ду го вре ме на
ула га ли се бе и сво ја нај ду -
бља осе ћа ња. Про мак не онај
пр ви, упо зо ра ва ју ћи не мир
ко ји ука зу је на по сто ја ње емо -
тив не пу ко ти не у ко ју по чи -
ње да се уру ша ва све што смо
сма тра ли веч ним и не до дир -
љи вим. Сва ки део у склад -
ном ме ха ни зму ве за и од но -
са чврст је ко ли ко и нај сла -
би ја ка ри ка у ње му. Упор ним
пре ви ђа њем сла бо сти и од -
ла га њем до дат ног на по ра за
пре ва зи ла же ње но во на ста лих
иза зо ва не склад по ста је све
из ра же ни ји, све док не по -
ста не је ди но о че му раз ми -
шља мо.

Ве о ма је бол но ка да по -
сто ји не у са гла ше ност оног
што је смо са оним што смо,
гра де ћи се и при ла го ђа ва ју -
ћи се, по ста ли. Та лен ти и
свр ха по сто ја ња не мо гу оста -

ти за у век
ућут ка ни не -
где у нај да љем
кут ку би ћа.
Осе ћај те ско -
бе и при ти ска
у соп стве ној
ко жи по ре ме -
ти ће сли ку
све га што смо
сма тра ли ис -
прав ним. Бу -
ку ко ју пра ви
нео ства ре но и
не до ре че но не

чу ју дру ги, а на ма до но си не -
са ни цу и пре и спи ти ва ње. Је -
ди но ослу шки ва ње се бе мо -
же да ућут ка уну тра шњи не -
мир и до ве де до скла да ума,
те ла и ду ше. Тек та да мо же -
мо да ужи ва мо у кре и ра њу
соп стве не сим фо ни је зва не
жи вот.

Би ти у (не)скла ду или не,
од лу ка је, као и увек, на вама.

Оште ће ња ви да по ста ју уче ста -
ли ја по сле че тр де се те, а на кон
ше зде се те до сти жу свој мак си -
мум. Пре вен ци ја и ре дов ни од -
ла сци на кон тро ле код оф тал -
мо ло га кључ ни су фак то ри ко -
ји ће ва ше очи са чу ва ти од про -
бле ма што до ла зе с го ди на ма.
Ако се те го бе ипак ја ве, у ри -
зни ци при ро де има спа са.

Пр ве зна ке оч них 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 ни и по да на. Ра -
но от кри ва ње мо же успо ри ти
или за у ста ви ти раз вој бо ле сти.

Сто га не мој те иг но ри са ти
симп то ме и обра ти те се спе -
ци ја ли сти ако има те те го бе као
што су про бле ми са чи та њем,
сла би ји ноћ ни вид, те же при -
ви ка ва ње с та ме на све тлост,
за мор очи ју, гла во бо ље, по ја ва
дво стру ких сли ка, та ла са стих
иви ца или све тле ћих кру го ва
или осе ћај при ти ска у оку.

Фак то ри ри зи ка

По ка за ло се да од ре ђе ни фак -
то ри ри зи ка ути чу на че шћу
по ја ву те го ба са очи ма. Уко ли -
ко има те ди ја бе тес или ви сок
крв ни при ти сак, ако је у по ро -
ди ци би ло слу ча је ва гла у ко ма
и ма ку лар не де ге не ра ци је или
ако ра ди те по сао ко ји зах те ва
по себ но на пре за ње очи ју, он да
има те раз лог ви ше да сво јим

очи ма пру жи те што ви ше не ге
и спо ља и из ну тра.

Очу ва њу ва шег ви да до при -
не ће ис хра на за сно ва на на на -
мир ни ца ма бо га тим лу те и ном,
оме га 3 ма сним ки се ли на ма и
ви та ми ни ма А, Ц и Е. Агру ми,
зе ле но ли сна то по вр ће, шар га -
ре па, бе ли лук, ора си, ма сна
ри ба и ја ја сто га тре ба да бу ду
не за о би ла зан део ва ше тр пе зе.

Да ле ко ви дост, ка та рак та и
гла у ком не ке су 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 ција.

Да ле ко ви дост

Ако вам се де ша ва да књи гу
или но ви не мо ра те да уда љи -
те од се бе да би сте мо гли да
про чи та те текст, он да је го то -
во си гур но да па ти те од да ле -
ко ви до сти.

Ста рач ка да ле ко ви дост или
пре зби о пи ја је ве о ма че ста по -
ја ва код осо ба у че тр де се тим и
пе де се тим го ди на ма и сма тра
се јед ним од пр вих зна ко ва ста -
ре ња. Уко ли ко вам се, уз то,
очи бр зо за ма ра ју, цр ве не су,
па ти те од че стих гла во бо ља,
ис цр пље ни сте и има те по тре -
бу за ја чим све тлом, он да не
ча си те ча са: по се ти те оф тал -
мо ло га ка ко би вам од ре дио
ди оп три ју и дао на о ча ре или
кон такт на со чи ва. За хва љу ју -
ћи мо дер ној ме ди ци ни, да ле -

пер шу но вог ли ста и да ли шће
ста ви те пре ко но ћи на очи и
по ве же те га га зом или чи стом
кр пом. Ују тро у за мра че ној про -
сто ри ји ски ни те по вез. На -
кон то га се умиј те, а
за тим у по су ду на -
лиј те хлад ну во -
ду 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 бољ ша.

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.

Гла у ком

Гла у ком (зе ле на мре на) дру ги
је нај че шћи узрок сле пи ла у
све ту, а због из о стан ка симп -
то ма, на ро чи то у по чет ку, на -
зи ва ју га „ти хим уби цом ви -
да”. Под ра зу ме ва про па да ње

вид ног нер ва и нер вних
вла ка на мре жња че, а

нај че шће је по ве -
зан с по ви ше ним
оч ним при ти -
ском (из над 21
mmHg) про у зро -
ко ва ним за др жа -
ва њем оч не теч -

но сти због за пу -
ше них од вод них

ка на ла.
Бо лест је про гре сив -

на и не по врат на, па су од
пре суд не ва жно сти ре дов ни од -
ла сци код оф тал мо ло га ка ко
би се пра тио ин тра о ку лар ни

при ти сак. Ле че ње је ба зи ра но
на сни жа ва њу оч ног при ти ска,
а ако па ци јент не ре а гу је на
те ра пи ју, при бе га ва се опе -

раци ји.
Ипак, гла у ком се
не мо же у пот пу -

но сти из ле чи ти,
али се мо же
др жа ти под
кон  тро  лом
р е  д о в  н и м
у з и  м а  њ е м
те ра пи је. Ва -
жно је на гла -
си ти да гла у -

ком не сме те
за не ма ри ва ти,

јер ако се бо лест
не ле чи, за са мо не -

ко ли ко го ди на до ла зи
до трај ног гу бит ка ви да.

Чу до твор нак куп ка

Се де ће куп ке од ра ста ви ћа од -
лич не су за сни жа ва ње оч ног
при ти ска. По не кад су то ли ко
де ло твор не да при ти сак па да
већ за вре ме ку па ња.

За јед ну куп ку по треб но је
100 г осу ше не или око по ла
ко фе (2,5 ли тре) све же биљ ке.
На та пај те је пре ко но ћи у хлад -
ној во ди. На ред ног да на угреј -
те, про це ди те и до дај те во ди
за ку па ње, ко ја тре ба да бу де
уме ре но то пла. Ку пај те се два -
де сет ми ну та и до дај те с вре -
ме на на вре ме то плу во ду ка ко
би сте одр жа ли тем пе ра ту ру.
Про сто ри ја та ко ђе тре ба да бу -
де при јат но то пла. Во да при
ку па њу оба ве зно тре ба да по -
кри ва бу бре ге, док је ср це из -
ван во де. По сле ку па ња се не -
мој те обри са ти, већ обу ци те ба -
де ман тил и још је дан сат ми -
руј те у прет ход но за гре ја ном
кре ве ту. Иста во да, угре ја на,
ко ри сти се још две ве че ри.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ко ви дост се да нас мо же трај но
ре ши ти уз по моћ ла сер ске ин -
тер вен ци је или уград њом ин -
тра о ку лар них со чи ва.

По ма жу ма тич њак и ви шња

У те ра пи ји да ле ко ви до сти фи -
то те ра пе у ти пре по ру чу ју да по
јед ну ка ши ку сит но исец ка ног
ли ста ма тич ња ка, цве та ка ми -
ли це и цве та и ли ста ви дич ка
пре ли је те са че ти ри де ци ли тра
про кљу ча ле во де. По кло пи те и
оста ви те да од сто ји два са та,
па про це ди те и ис пи рај те очи
ују тру, у под не и уве че по не -
ко ли ко ми ну та.

Пре спа ва ња оба ве зно ста ви -
те на очи по пет до бро опра них
и све жих мла дих ли сто ва ви -
ша ња у до ба цве та ња.
Др жи те их не ко ли -
ко са ти. Ују тру до -
бро опе ри те очи
мла ком чи стом
уста ја лом во -
дом. Те ра пи ја
тра је де сет 
дана.

Ка та рак та

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 на -
зи ва се и си ва мре на.

Нај бо љи на чин ле че ња ка -
та рак те је опе ра ци ја ко јом се
при род но оч но со чи во за ме -
њу је ве штач ким. Опе ра ци ја ка -
та рак те оба вља се ам бу лант но
у ло кал ној ане сте зи ји, без бол -
на је и тра је око по ла са та, а
опо ра вак ни је ду жи од не ко -
ли ко да на.

Обло ге од пер шу на

У слу ча ју ка та рак те, тра ва ри
са ве ту ју да до бро опе ре те од
шест до осам ли сто ва све жег

Једино
ослушкивање себе
може да ућутка
унутрашњи немир 
и доведе до склада
ума, тела и душе.

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

Ле ко ви за де пре сију,
анк си о зност, штитну
жле зду и холестерол
мо гу по ве ћа ти ризик
од оч них обо ље ња.

ПРИ РО ДА ИМА ЛЕК ЗА СВЕ

КА КО ДА ОЧИ (П)ОСТА НУ ЗДРА ВЕ

СО КО ВИ ЗА БО ЉИ ВИД

Бо ров ни це ва же за нај бо љи при род -

ни лек за здра вље очи ју, па их увр -

сти те у ис хра ну кад год је мо гу ће.

Пре по ру чу је се да ра ди ја ча ња

ви да пи је те сок од бо ров ни це,

и то: пре до руч ка, руч ка и

ве че ре по је дан де ци ли тар

чи стог при род ног со ка, а на -

кон сва ког обро ка по два де ци ли тра со ка са ше ће ром и ли -

му но вим со ком. До бро је пи ти и сок од на ран џе или не ког

дру гог во ћа бо га тог ви та ми ни ма Ц и А.

Вид
ослабљен

напорним радом
очију ојачајте соком
од першуна и соком

од шаргарепе у
односу 1 : 3.

Да
бисте се решили

„кесица” испод очију и
отечених капака, на

спорном пределу пола сата
држите мешавину од две
кашичице киселе павлаке
и кашичице изгњечених

листова першуна.

Офталмолога превентивно посетите бар једном годишње
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ТРА ГОМ ВЕ СТИ

ПАН ЧЕВ ЦИ СУ НАЈ ПА МЕТ НИ ЈИ У СР БИ ЈИ. ДА ИЛИ НЕ?
Вест об ја вље на пр вих да на ок -
то бра ко ли ко је крат ка, то ли ко
је и ле па: Пан чев ци су нај па -
мет ни ји у Ср би ји!

Али ко ли ко је вест тач на?
И од го вор је кра так: мо же

да бу де, али не мо ра да значи...

А ево у че му је ствар: ок то -
бар је ме сец ка да се у Евро -
пи тра ди ци о нал но
ор га ни зу ју те -
сти ра ња ин те -
ли ген ци је за
члан ство у ор га -
ни за ци ји „Мен са”.
На ши су гра ђа ни
већ го ди на ма ма -
сов но из ла зе на ове

„ис пи те” и по ка зу ју од лич не
ре зул та те, па се та ко де си ло
да не ки ме ди ји об ја ве да су у
овој ор га ни за ци ји Пан чев ци
нај број ни ји.

Исти на је, ис по ста ви ће се,
ма ло дру га чи ја.

Али шта за пра во члан ство у
„Мен си” зна чи?

Го ран То мин, пси хо лог из
на шег гра да, ко ор ди на тор је
„Мен се” за Ср би ју, и сва ка ко
нај ком пе тент ни ји да на ово пи -
та ње од го во ри.

– „Мен са” је ла тин ска реч за
„окру гли сто”, а узе та је за на зив
ме ђу на род ног удру же ња ка ко би
се ис та као прин цип да су у ње -
му сви чла но ви рав но прав ни.
Ме ђу на род ну „Мен су” чи не на -
ци о нал не ор га ни за ци је, ме ђу

који ма је и „Мен са” Ср би је. Је -
ди ни услов за члан ство у „Мен -
си” је да ре ши те њен тест ло гич -
ке ин те ли ген ци је и да на ње му

осво ји те број
б о д о  в а

из над за да те гра ни це: да по ка -
же те да сте по по ка за ној ин те -
ли ген ци ји у гор њих два од сто
чо ве чан ства – ка же Го ран То -
мин, на гла ша ва ју ћи да сви чла -
но ви „Мен се” за др жа ва ју сво ја
по ли тич ка, ре ли гиј ска, фи ло -

зоф ска и дру га убе ђе ња, од но -
сно да чла но ви де лу ју по сво јим
жи вот ним опре де ље њи ма, а удру -
же ње је са мо при ли ка ви ше да
се срет ну и ко му ни ци рају.

Ипак, по сто ји је дан прин цип
ко ји сви мо ра ју да

при хва те и по шту ју и он је за -
пи сан и у Ста ту ту удру же ња:
„Ин те ли ген ци ја тре ба да се ко -
ри сти за до бро бит чо ве чан ства,
због че га ’Мен са’ Ср би је не сме
има ти ци ље ве ко ји су на ште ту
чо ве чан ства”.

– На кон учла ње ња не по сто -
је ни ка кве оба ве зе, већ мо гућ -
но сти да се чла но ви укљу че у
не ку од мно го број них ак тив -
но сти ко је ор га ни зу ју дру ги
чла но ви. Ак тив но сти по сто је
на ло кал ном, на ци о нал ном и
ме ђу на род ном ни воу. Члан

„Мен се” има
мо гућ ност да при сту пи ка на -
ли ма ко му ни ка ци је дру гих чла -
но ва на ци о нал не или би ло ко -
је дру ге „Мен се” у све ту. Мо -
гућ но сти за уче шће у ак тив но -
сти ма има за и ста мно го, да би
би ло ско ро не мо гу ће на бро ја -
ти их све овом при ли ком – ка -
же Го ран То мин.

О фе но ме ну ин те ли ген ци је
мо гло би на ши ро ко да се рас -
пра вља. Али за по тре бе овог
тек ста ре ци мо са мо да се „Мен -
си ним” те сто ви ма не те сти ра
ни во би ло ка квог зна ња ни обра -
зо ва ња – њих и не пи смен чо -
век мо же да ре ша ва рав но прав -
но с дру ги ма. Про сти је ре че но,
те сти ра се би о ло шки по тен ци -
јал на шег мо зга, а то не ма ни -
ка кве до дир не тач ке са зна њем.

Та ко ђе, те сто ви се при ла го -
ђа ва ју сва кој на ци ји по себ но,
па се не мо же де си ти да не кој
сре ди ни или ци ви ли за ци ји ви -
ше од го ва ра ју од но сно да не ки
на род ис пад не па мет ни ји, ка -
же Го ран То мин.

Ста нов ни ци на ших про сто -
ра по ка за ли су спрем ност да

се под врг ну про ве ри сво је ин -
те ли ген ци је још кра јем осам -
де се тих го ди на, ка да је
„Менса” пр ви пут до шла у
Југосла ви ју.

Пр ва ви ше не го до бро по се -
ће на те сти ра ња одр жа на су у
Бе о гра ду сеп тем бра 1988. го -
ди не, а у на ред не две го ди не
ова мо да за хва ти ла је и Са ра -
је во, Љу бља ну, За греб, Но ви
Сад... Та да шња „Мен са” Ју го -
сла ви је има ла је око 1,100 чла -
но ва и би ла на че твр том ме сту
у Евро пи по бро ју чла но ва.

По сле се де ша ва ло шта се
де ша ва ло – па ме ти је би ло нај -
ма ње – па се рас па ла и „Мен -
са” Ју го сла ви је. Ње ни чла но ви
из Вој во ди не осно ва ли су свој
клуб, а из ње га је 1997. вас кр -
сла „Мен са” Ју го сла ви је, уз по -
моћ при ја те ља из Сло вач ке, ко -
ји су при ста ли да бу ду су ди је и
кон тро ло ри те сти ра ња...

„Мен са” Пан че во осно ва на
је 6. но вем бра 2011. го ди не и
од осни ва ња има по др шку Град -
ске упра ве Пан че ва.

Ко ли ко са да има чла но ва
„Мен се”, пи та ли смо Го ра на
То ми на, и где су у то ме Пан -
чев ци?

– До ста љу ди на те сту по -
стиг не ре зул тат ко ји их ква ли -
фи ку је за члан ство у „Мен си”,
али се они не учла не, јер са мо
же ле да про ве ре сво је ин те лек -
ту ал не ка па ци те те. „Мен са” Ср -
би је има око 1.000 чла но ва,
али тре ба има ти на уму да са -
мо у Бе о гра ду по сто ји око 4.000
љу ди ко ји су за до во љи ли услов
за члан ство. У Пан че ву жи ве
194 осо бе са ин те ли ген ци јом
ко ја их свр ста ва у гор њих два
од сто ста нов ни штва на пла не -
ти – ка же То мин.

Вест с по чет ка овог тек ста,
да кле, ни је тач на.

А опет: ко зна ко ли ко па мет -
них Пан че ва ца се ди код ку ће
и мр зи их да се те сти ра ју?

Док се, да кле, не до ка же су -
прот но, ни ко не мо же да нам
оду зме пра во да се сма тра мо
нај па мет ни ји ма!

Р. Т.

Ка ко из гле да и како се решава тест
Тест се са сто ји од 36 за да та ка, по -

ре ђа них од јед но став ни јих ка сло же -

ни јим, а сва ки но си исти број по е на.

У сва ком за дат ку пред ста вље на је

ше ма од 3 x 3 ква дра та. У осам од

њих је по јед на про ста ге о ме триј ска

фи гу ра, а у де ве то по ље (у до њем де -

сном углу) тре ба упи са ти јед ну од

осам по ну ђе них фи гу ра ко ја ло гич ки

упот пу њу је ше му.

Укуп но вре ме ре ша ва ња је 40 ми -

ну та. А ево како се решава.

Цртеж А

1. Гле да но сле ва на де сно, и у пр -

вом и у дру гом ре ду фи гу ра се кре ће

у прав цу ска заљ ке на са ту. Ода тле

сле ди да фи гу ра у ре ше њу тре ба да

бу де окре ну та на ви ше.

2. У сва ком ре ду две фи гу ре су цр -

не и јед на жута. Ода тле сле ди да фи -

гу ра у ре ше њу тре ба да бу де жута.

3. Ре ше ње је жута фи гу ра окре ну та

на го ре, од но сно број 6.

Ре ши те са ми цртеж Б.

Па мет без зна ња ма ло вре ди
Пан че вац Ми лан Д. (41), про гра мер,

члан је „Мен се”, али ни мно ги ње го ви

при ја те љи не зна ју за то. У разговору за

наш лист чак нас је замолио да не обја -

ви мо његово презиме.

• Ка да и за што си се при ја вио на те -

сти ра ње за „Мен су”?

– Од мах на кон од слу же ног вој ног ро -

ка ро ђак ме је за мо лио да му пра вим

дру штво кад је ишао на те сти ра ње за

„Мен су”. До та да ни сам чуо за ову ор га -

ни за ци ју па ми је би ло ин те ре сант но да

ви дим о че му се ту ра ди.

• Је су ли те сто ви би ли те шки?

– Те сто ви су из у зет но јед но став ни,

не ма тек сту ал них за да та ка, све је у сли -

ка ма та ко да га мо гу ре ша ва ти и де ца

ко ја не зна ју да чи та ју.

• Ко ли ко ти се жи вот про ме нио

сазна њем да си у гру пи нај па мет ни јих

љу ди?

– Ре као сам да ни сам имао не ки по се -

бан мо тив да идем на те сти ра ње, али мо -

рам да при знам да су ре зул та ти, кад су

при сти гли – че ка се јед но две не де ље –

и те ка ко ути ца ли на мо је са мо по у здање.

Али тре ба зна ти да вам ин те ли ген ци ја

не ће ни шта по себ но по мо ћи уко ли ко

стал но не ра ди те на сти ца њу зна ња и

ис ку ства. Мо же вам са мо да ти бла гу

пред ност у бр зи ни уче ња или ре ша ва њу

про бле ма, али ис ку ство или зна ње ни -

ка ко не мо же да на док на ди. Тест ин те -

ли ген ци је сва ко мо же у пот пу но сти да

ре ши, пи та ње је са мо за ко је вре ме, па

не мој те ми сли ти да не ко мо же да ура ди

не што што ви не мо же те. То ни је тач но,

са мо бу ди те стр пљи ви и упор ни и успех

је за га ран то ван! М. М.

Обра зо ва ње ни је бит но

– Члан ство „Мен се” Ср би је

око 67 чи не му шкар ци, а

око 33 од сто же на. Али тре -

ба има ти на уму сле де ће:

до са да је, од кра ја осам де -

се тих го ди на до да нас, око

20.000 осо ба про шло те сто -

ве, а ме ђу њи ма је би ло око

60 од сто му шка ра ца и око

40 од сто же на. Ови по да ци

ни ка ко не го во ре о ра зли ци

у ин те ли ген ци ји по по ло ви -

ма, већ, као што ви ди те, 

о ра зли ци у са мој из ла зно -

сти на тест – ка же Го ран

Томин.

Чла но ва „Мен се” Ср би је,

као што је то уо ста лом

случај и са чла но вима би ло

ко је дру ге „Мен се” у све ту,

објашња ва Горан Томин,

има ме ђу свим мо гу ћим

обра зов ним про фи ли ма и

за ни ма њи ма: од оних ко ји

су за вр ши ли са мо основ ну

шко лу до док то ра на у ка. Та

чи ње ни ца је са мо је дан у

ни зу по ка за те ља да ин те -

лиген ци ја, као уро ђе ни по -

тен цијал, не ма ни ка кве ве зе

са сте пе ном обра зовања.

Ко мо же да иза ђе на тест?

– По сто је три усло ва за до -

ла зак на те сти ра ње: да кан -

ди дат има 17 или ви ше

го ди на, да се у по след њих

го ди ну да на ни је те сти рао у

„Мен си”, као и да се укуп но

те сти рао ма ње од три пу та –

објаш њава Го ран То мин.

(Решење цртежа Б: У сва ком ре ду су по две одво је не фи гу ре и њи хов спој. 

Ре ше ње је под 2.)

Горан Томин
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Мо же ли се од ло жи ти
уплата допри но са

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

На шој ре дак ци ји ја вио се су гра ђа нин
ко ји пи та да ли мо же да, због не до -
стат ка фи нан сиј ских сред ста ва, пре -
ста не да са мо стал но упла ћу је до при -
нос за пен зиј ско оси гу ра ње и да ли
по сто ји мо гућ ност да на кнад но на -
док на ди не у пла ће не до при но се.

У фон ду ПИО ка жу да за вре ме док
има те свој ство оси гу ра ни ка по чла ну
15 За ко на о пен зиј ском и ин ва лид -
ском оси гу ра њу, не мо же те би ти осло -
бо ђе ни оба ве зе пла ћа ња до при но са,
бу ду ћи да је она утвр ђе на пра во сна -
жним ре ше њем.

„Уко ли ко ви ше не же ли те да бу де -
те укљу че ни у оба ве зно оси гу ра ње по
чла ну 15 За ко на о ПИО, по треб но је
да над ле жној фи ли ја ли Фон да под -

не се те зах тев за пре ста нак оси гу ра ња
по овом осно ву, при че му ће вам свој -
ство оси гу ра ни ка пре ста ти с да ном
за ко ји се опре де ли те у зах те ву. Ако
се до при нос не пла ти у ро ку од шест
ме се ци од да на до спе ло сти, свој ство
оси гу ра ни ка пре ста је нај ра ни је с по -
след њим да ном за ко ји је до при нос
пла ћен. Ре ше ње се до но си по слу -
жбе ној ду жно сти, по до би ја њу по твр -
де од фи нан сиј ске слу жбе да ли це
ни је пла ти ло до при нос у ро ку шест
ме се ци од до спе ло сти. Ови оси гу ра -
ни ци не мо гу да из вр ше на кнад не
упла те до при но са за пе ри од за ко ји
до при нос ни је пла ћен шест ме се ци
од да на до спе ло сти”, на во ди се у од -
го во ру ПИО фон да.

Пре ма по да ци ма пан че вач ке фи ли ја -
ле На ци о нал не слу жбе за за по шља ва -
ње (НСЗ), за кључ но с 30. сеп тем бром,
уку пан број не за по сле них у ју жном
Ба на ту из но сио је 20.340, а у Пан че ву
13.413 осо ба. По ре ђе ња ра ди, на исти
дан пре тач но го ди ну да на у Ју жно ба -
нат ском окру гу по сао ни је има ло
23.805, а у Пан че ву 15.861 осо ба.

Јед на од ме ра ко је НСЗ спро во ди с
ци љем сма ње ња не за по сле но сти је су
обу ке, од но сно до ква ли фи ка ци је или
пре ква ли фи ка ци је за не ка од за ни -
ма ња за ко ји ма на тр жи шту по сто ји
по тре ба. Рас пи та ли смо се ка кве су
обу ке Пан чев ци ма на рас по ла га њу.

У пан че вач кој фи ли ја ли НСЗ-а од по -
чет ка го ди не до да нас ре а ли зо ван је
ве ћи број обу ка, не ке су у то ку, а још
две по чи њу уско ро. Oчекује се да ће
њи ма би ти об у хва ће но укуп но 37
незапо сле них.

– Го ди ну смо за по че ли еду ка тив -
ним про гра ми ма на ме ње ним осо ба ма
са ин ва ли ди те том. Два на е сто ро љу ди
из ове ка те го ри је про шло је обу ку за
ад ми ни стра тив но-тех нич ког се кре та -
ра или основ ну ин фор ма тич ку обу ку
по ЕCDL-у. У тре ћем квар та лу ове го -
ди не одр жа на је и обу ка за фи зич ко-
тех нич ко обез бе ђе ње за пет кан ди да -
та. Је дан од њих се већ за по слио, док
ће дво ји ца по ла зни ка по че ти да ра де
по до би ја њу ли цен це – на ве ла је Ивана
Му чи ба бић, сарадник за од но се с јав -
но шћу у ов да шњој фи ли ја ли НСЗ-а.

Где је нај ве ћа гу жва

Пре ма ње ним ре чи ма, у ју лу су кре -
ну ле још две обу ке: за ге рон то до ма -
ћи це (10 ли ца) и пу сто ва ње ву не (се -
дам ли ца), а 1. ок то бра стар то ва ла је
обу ка за ши ва че (10 ли ца).

– Ши ва чи ће на кон за вр ше не обу ке
има ти ве ли ке шан се да од мах на ђу
по сао, бу ду ћи да нам се ја вио по сло -
да вац ко ји по кре ће про из вод њу и по -
треб ни су му упра во рад ни ци тог про -
фи ла. На да мо се да ће мо све по ла -
зни ке по за вр шет ку обу ке за по сли ти.
Пу сто ва ње, у на ро ду по зна ти је као
фил ца ње ву не, је сте древ на тех ни ка
од ко је се пра ве мно ги одев ни и де ко -
ра тив ни пред ме ти као што су тор бе,
ше ши ри, ка пу ти, на кит и па пу че. Ова

ин те ре сант на обу ка би ће ре а ли зо ва -
на кроз не ко ли ко обла сти, а на ши
кан ди да ти на у чи ће да из ра ђу ју и пра -
вил но одр жа ва ју и чу ва ју пред ме те
од ву не, од нај је до ностав ни јих па све
до оних круп ни јих и зах тев ни јих –
ре кла је Ива на Му чи ба бић.

Нај ве ће ин те ре со ва ње не за по сле ни
су, ка же на ша са го вор ни ца, по ка за ли
за обу ку за ге рон то до ма ћи це бу ду ћи
да оне ре ла тив но бр зо на ла зе по сао
ка ко у Пан че ву, та ко и у Бе о гра ду,
где по сто ји ве ли ки број при ват них
до мо ва за ста ре.

При ја ви те се што пре

Уско ро ће у пан че вач кој фи ли ја ли
НСЗ-а кре ну ти још две обу ке на ме -
ње не осо ба ма са ин ва ли ди те том, и то
за ма се ра и за ад ми ни стра тив но-тех -
нич ког се кре та ра.

– Обе обу ке пред ви ђе не су за по пет
по ла зни ка и овом при ли ком по зи ва -
мо све за ин те ре со ва не кан ди да те да
се што пре ја ве свом са вет ни ку, ка ко
би се на вре ме укљу чи ли у ове обу ке –
на гла си ла је Ива на Му чи ба бић.

На ци о нал на слу жба за за по шља ва -
ње по себ ну па жњу по кла ња про гра -
ми ма на ме ње ним те же за по шљи вим
ка те го ри ја ма љу ди, ме ђу ко ји ма су
упра во и осо бе са ин ва ли ди те том. За
њих по сто ји не ко ли ко ак ту ел них
програ ма за по шља ва ња.

– По сло да вац ко ји на нео д ре ђе но
вре ме за по сли осо бу са ин ва ли ди те -
том без рад ног ис ку ства има пра во на
суб вен ци ју за ра де за ту осо бу, у пе ри о -
ду од два на ест ме се ци од да на под но -
ше ња зах те ва, у ви си ни до 75% укуп -
них тро шко ва за ра де с при па да ју ћим
до при но си ма за оба ве зно со ци јал но
оси гу ра ње, али не ви ше од из но са ми -
ни мал не за ра де утвр ђе не у скла ду са
за ко ном. Та ко ђе, имамо и две опције
за лица која имају други степен про це -
њене радне способности: по сло дав цу
се за ли це ан га жо ва но на пру жа њу
струч не по мо ћи ре фун ди ра ју тро шко -
ви ис пла ће не за ра де за пун фонд рад -
них са ти, од но сно сра змер но бро ју рад -
них са ти пру же не струч не по др шке но -
во за по сле ној осо би са ин ва ли ди те том
у од но су на ме сеч ни фонд рад них са -
ти, у ви си ни до 50.000 ди на ра ме сеч -
но, у тра ја њу до два на ест ме се ци. Уз
то, ре фун да ци ја тро шко ва при ла го ђа -
ва ња рад ног ме ста мо же се одо бри ти
по сло дав цу у јед но крат ном из но су до
400.000 ди на ра по осо би са ин ва ли ди -
те том – ис та кла је Ива на Му чи ба бић.

Она је на ја ви ла да се за на ред ну го -
ди ну та ко ђе оче ку ју па кет фи нан сиј -
ских ме ра за за по шља ва ње, обу ка за
тр жи ште ра да, као и не фи нан сиј ска
по др шка за не за по сле на ли ца, што би
тре ба ло да до дат но до при не се сма -
ње њу бро ја не за по сле них.

Ри ја ли ти про гра ми, тач ни је ка ме ром
за бе ле же не сце не из ре ал ног жи во та
љу ди ко је се при ка зу ју гле да о ци ма
ши ром све та, по ста ли су по зна ти још
пре три де це ни је.

Фор ма је за ми шље на са иде јом да
јав но сти до зво ли да про ви ри кроз кљу -
ча о ни цу у ства ран свет и емо ци је
обич них по је ди на ца. Су прот но пр во -
бит ној иде ји, да нас у ри ја ли ти ји ма
те шко да има би ло че га ствар ног и
искре ног, а ови про гра ми су се пре -
тво ри ли у су бли мат све га оно га што
ни ка да не би тре ба ло да бу де при ка -
за но на ма лим екра ни ма. Но ја сно је
да то има сво је гле да о це. Да ли су
Пан чев ци ме ђу њи ма?

РА ДО ВАН СИ МИЋ, во зач:
– На чин на ко ји смо вас пи та ни

пот пу но је су про тан од оно га што
гле да мо у ри ја ли ти еми си ја ма. Ри -
ја ли ти је ван сва ке нор мал но сти.
Гле да мо ка ко се не ко пљу је, псу је...
Кад на ле тим на та кав са др жај, ис -
кљу чим ТВ или ода бе рем дру ги про -
грам. Тај фор мат тре ба уки ну ти. Мла -
ди ио на ко сва ко днев но мо гу да

„сретну” при ми ти ви зам на ули ци, не
видим за што би то гле да ли и на
телеви зи ји.

СА ВЕ ТА МАР ЈА НОВ, пен зи о нерка:
– По мом ми шље њу, тре ба ло би

скроз пре ки ну ти при ка зи ва ње ри ја -
ли ти ја, пре све га због мла дих и де це.
Све у ве зи с тим ми сме та: и осо бе ко -
је су ту и чи тав тај кон цепт. Ја во лим
на уч не и кул тур не еми си је.

ДЕ НИС ТЕ ШИЋ, ау то-елек три чар:
– То ком по след њих пет или шест

го ди на не гле дам ТВ, не мам уоп ште
те ле ви зор. Ни ка да не бих гле дао ри -
ја ли ти. Цр ква то не по др жа ва. Та кве
про гра ме би тре ба ло ис ко ре ни ти.

ВУ КИ ЦА МАР КО ВИЋ, пред у зет ник:
– Не, не, не гле дам ри ја ли ти је. Ни -

шта не мо же да се на у чи из јед ног
про гра ма та кве вр сте. То је за ба ва за
бес по сле не. Ја бих то уки ну ла скроз.
Ко има вре ме на на пре тек или не ма
ни шта у гла ви, ве ро ват но на тај на -
чин тро ши са те. Ри ја ли ти је оли че ње
ства ри ко је су ис под сва ке це не. Нисам

за та кве про гра ме, а не би тре ба ло да
бу де ни омла ди на.

НИ КО ЛА ПАН ТЕ ЛИН, пен зи о нер:
– Не гле дам ри ја ли ти-еми си је. Про -

тив то га сам у пот пу но сти. Евен ту -
ал но та кав са др жај мо же да се при -
ка зу је на не кој ка блов ској те ле ви зи -
ји, са огра ни че ним вре ме ном тра ја -
ња, по сле по но ћи. Ка да бих мо гао да
ис кљу чим те ка на ле, учи нио бих то.
Али, па зи те, то су ка на ли с на ци о -
нал ном фре квен ци јом! Стра шно! То
ни је на ша ре ал ност. Ри ја ли ти тре ба
да се сни ма на се лу, где љу ди за и ста
жи ве те шко. Тај ри ја ли ти не ка се
прика же.

ВЕ СНА ИЋИ МОВ СКИ, еко но ми ста:
– Не гле дам ри ја ли ти је, не знам ни

о че му се тач но ту ра ди. Не мам ми -
шље ње о то ме. Ако не ко же ли да гле -
да, не ка гле да. Ми као по је дин ци од -
го ва ра мо за се бе, сва ко за себ но. Су -
здр жа на сам, не ма мо пра во да дру ги -
ма не што бра ни мо и да ути че мо на
њи хо ву сло бо ду из бо ра.

Је ле на Ка та на

В. МАРКОВИЋД. ТЕШИЋ Н. ПАНТЕЛИН В.ИЋИМОВСКИ

НА ША АН КЕ ТА: ДА ЛИ ГЛЕ ДА ТЕ РИ ЈА ЛИ ТИ ЈЕ?

Све нај го ре на јед ном ме сту

С. МАРЈАНОВР. СИМИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, у по -
не де љак, 21. ок то бра, од 8.30 до 10.30,
стру је не ће има ти ме шта ни Ба нат -
ског Но вог Се ла, и то они из де ла
Ули це ЈНА од Д. Об ра до ви ћа до кра -
ја се ла ка Вла ди ми ров цу, за тим 3.
ок то бра од Те сли не до Б. Ра ди че ви -
ћа, 29. но вем бра од Д. Об ра до ви ћа
до В. Док не и Змај Јо ви не од 3. ок то -
бра до Н. ре во лу ци је. Истог да на, од
9 до 13.30, ис кљу че ње стру је тре ба
да оче ку ју Пан чев ци ко ји жи ве у де -
лу Син ђе ли ће ве од Ј. Мак си на до И.
Кур јач ког, за тим Иве Кур јач ког од
Син ђе ли ће ве до кра ја ка Ко те жу и

Јо ви це Бе зу ље ви ћа од И. Кур јач ког
до Ј. Мак си на.

У уто рак, 22. ок то бра, од 10 до 12
са ти, на па ја ње елек трич ном енер ги -
јом би ће об у ста вље но у де лу Ули це
Сте ва на Шу пљик ца од бро ја 41 до
бро ја 53 и у Чу ми ће вој 47 и 49.

У че твр так, 24. ок то бра, од 15.30
до 17 са ти, стру ја ће би ти ис кљу че на
у де лу Ули це Ми ло ша Обре но ви ћа од
П. Се ге дин ца до Сте ри ји не, за тим у
Сте ри ји ној од бро ја 14 (пар на стра -
на) и од бро ја 17 (не пар на стра на) до
Ули це М. Обре но ви ћа и у Ули ци Пе -
ре Се ге дин ца, те на НИС-овој бен -
зин ској пум пи.

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 Ба нат ског
Но вог Се ла и Пан че ва

БРОЈ НЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ ПО ЛА КО ОПА ДА

ЗА ШИ ВА ЧЕ ЋЕ УСКО РО БИ ТИ
НАЈВИ ШЕ ПО СЛА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Цр на ру па

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Нови послодавац чека баш овај профил радника

Ка да се ова не у мет нич ка ин ста ла ци -
ја у кру гу у Град ском пар ку по ја ви ла,
ни ко са си гур но шћу не мо же да ка же.
Зна мо да је би ла ту овог и про шлог
ле та. По себ но су ње ног при су ства све -
сни ро ди те љи ма ле де це, јер су мно ге
да не и ве че ри (ве че ри по го то во!) про -
ве ли па зе ћи да им се клин ци не са -
пле ту и не по вре де игра ју ћи се и јур -
ца ју ћи, гле чу да, баш на ме сту пред -
ви ђе ном за то – у Град ском пар ку.

Иа ко је овај, чи ни се, ла ко ре шив
про блем из ни као у са мом ср цу 

града, ре кло би се да се ни ко ни је
осе тио над ле жним за ње го во ре ша -
ва ње. Од тре нут ка кад је ство ре на
ова ру па, па све до да на да на шњег,
про ме ни ло се са мо јед но: по рас тао
је њен преч ник.

Ни ко ме ни је ја сно због че га та по -
де ро ти на не пре кид но ра сте уме сто да
јед но став но пре ста не да по сто ји. Док
че ка мо од го во ре, оста је нам са мо да
се на да мо да се ова цр на ру пе ти на
не ће јед но га да на то ли ко про ши ри ти
да ће мо сви за јед но не ста ти у њој.
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Мно го је при -
ча и на га ђа ња
о та јан стве ном
му шкар цу ко -
ји је на вод но
био Џеј ни на
ве ли ка љу бав.
Шта ако се иза
не за бо рав них
ли ко ва Дар си -
ја, Ви ло би ја и
Едвар да Фе -
рар са кри је ства ран чо век, за ко јег
ни ко ни је знао јер је Џејн о ње му
пи са ла са мо у свом тај ном днев ни -
ку? По жу те ле стра ни це от кри ва ју
оча ра ва ју ћу при чу о љу ба ви и стра -
сти, од го ва ра ју ћи на ве чи то пи та -
ње: ка ко је јед на усе де ли ца, же на
ко јој се, по све му су де ћи, ни ко ни је
ни удва рао – ко ја ни ка да ни је осе -
ти ла ту чу де сну ве зу ума и ду ха из -
ме ђу му шкар ца и же не – има ла
сме ло сти да пи ше о љу ба ви и удвара -
њу, ка да их ни ка да ни је ис ку си ла?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
да ли је ово пла не та му шка ра ца.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Да, је сте, јер њи хо ва реч је увек
по след ња: ’Да, дра га, та ко је’!”
060/6672...

„Ство ре ња ко ја ви ђам по ри ја -
ли ти про гра ми ма и чи ње ни ца да
све ви ше мла дих гле да у њих го во -
ре ми да се по ла ко пре тва ра мо у
пла не ту мај му на.” 062/2137...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко че сто чи та -
те пси хо ло шке књи ге:

„Не чи там пси хо ло шке књи ге.
Али за то кад одем код пси хо ло га,
он ме чи та као отво ре ну књи гу.”
063/3879...

„За ме не су пси хо ло шке књи ге
уџ бе ни ци мо је де це. По што их не
отва ра ју баш че сто, то баш не по -
вољ но ути че на мо ју пси ху. Симпто -
ми су нај и зра же ни ји по сле ро дитељ -
ског са стан ка.” 064/1717... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 23. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ли ко че сто чи та те пси хо -
ло шке књи ге?”, 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 „Пан чев ца”.

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

Де ве де се тих го -
ди на про шлог
ве ка Ата нас Јо -
ва но вић, рат ни
фо то граф стра -
не но вин ске
аген ци је, исто -
вре ме но тра га за
за ро бље ним бра -
том на хр ват -
ском ра ти шту и
мла да лач ком
љу ба вљу ко ју ни је пре бо лео. Да би
до био нео п ход не ин фор ма ци је, мо -
ра да пре тра жи Бе о град уз дуж и
по пре ко, па је при ну ђен да се су -
сре ће с до ма ћим и стра ним кри -
ми нал ци ма, аген ти ма оба ве штај -
них слу жби, ко рум пи ра ним по лицај -
ци ма, по ква ре ним по ли ти ча ри ма...

Ма на стир

Из гу бље ни
дневник 

Џејн Остин

Два чи та о ца ко ји до 23. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Да ли сте не ка да пи са ли
днев ник?”, 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

Сва ког да на про ла зи мо по ред ле пих
и ма ње ле пих згра да, а не за пи та мо
се ни за што се на ла зе на том ме сту
ни ко их је та кве за ми слио... А сва ка
та ква згра да и сва ки парк има ју сво ју
при чу, ко ја по чи ње од њи хо вих идеј -
них тво ра ца.

За мр зну та му зи ка

Ми љан Ра до њић (56) по ка зао је ин -
те ре со ва ње за ар хи тек ту ру још као
пе то го ди шњак, а већ у три на е стој је
про јек то вао ка мин у по ро дич ној ви -
кен ди ци у Пе шча ри.

– Ка да сам упи сао фа кул тет, ни сам
баш тач но знао шта је ар хи тек ту ра.
Знао сам са мо да ар хи тек те пра ве ку -
ће и то ми је би ло до вољ но. И да нас
ми је то до ста... По сле сам мно го то га
на у чио, али све у све му не до вољ но.
Мо ра да се учи стал но. Али тех но ло -
ги је су ту по след ња ствар. Ло ги ка,
функ ци ја, ле по та, склад, кон текст –
то је бит но – об ја шња ва нам Ми љан.

Сма тра да је ар хи тек ту ра умет ност
и ци ти ра Фри дри ха Ше лин га да је
„aрхит ек тура за мр зну та му зи ка”.

– У ар хи тек ту ри је циљ со ба, ку ћа,
ули ца, кварт, на се ље, град... Ако о то -
ме ми слиш, то и на пра виш. Ако ми -
слиш о не чем дру гом, он да то дру го и
на пра виш. За то тре ба пра ви ти раз ли -
ку из ме ђу ар хи тек ту ре и ин ве сти ци о -
них про је ка та. Као и у свим дру гим
обла сти ма, сва ко тре ба да ра ди свој
по сао. Кад је дру га чи је, он да сре ће
не ма! А но вац, све јед но, до ђе и про -
ђе. Ку ће, и осе ћај при јат но сти ко је
иза зи ва ју, тра ју мно го ду же, по не кад
и ве ко ви ма. Баш као и му зи ка или
сли кар ство – ка же Ми љан.

Нај дра жи про јек ти до са да су му
„Би знис цен тар” у ули ци Сол же њи -
ци на 23 у Мо скви и пла жа Стро ги но,
пр ва про јек то ва на јав на пла жа у
Москви.

– „Би знис цен тар” је фа бри ка грн -
ча ри је из 1832. и тре ба ло је мно го
ста рог са чу ва ти и мно го то га до да ти.
Пла жа је пре сти жна ствар – 7,2 хек -
та ра ни је ма ло. Мо ра се ре ћи да је
глав ни ур ба ни ста про јек та би ла Еле -
на Љвов на Бе ља је ва, ака де мик Ру ске
ака де ми је ар хи тек ту ре и гра ђе вин -
ских на у ка, а ја сам био глав ни ар хи -
тект про јек та – при ча Ми љан.

Ура дио је ве ли ки број про је ка та у
Ру си ји, а же ља му је да про јек ту је јед -
ну ста ни цу ме троа у Мо скви. Ка же да
су њи хо ве ста ни це чу до ве шти не, по -
све ће но сти, ле по те и те шког ра да.

Сви кон ци у ру ка ма

Не над Си мић (43) за ин те ре со вао се
за ар хи тек ту ру јед ног не дељ ног по -
по дне ва 1986. го ди не.

– На те ле ви зи ји је еми то ван филм
„Чо век из Ри ја” са Жан-По лом Бел -
мон дом. Сце не сни ма не у Бра зи ли ји
обе ле жи ле су ме за чи тав жи вот – ка -
же он.

Пр ви ње гов про је кат би ла је ку ћи -
ца на др ве ту у Де ли блат ској пе шча ри
ко ју је с бра том на пра вио то ком лет -
њег рас пу ста.

– Као кли нац сам ро ди те љи ма пра -
вио ха ос по ста ну, јер га ни ка да ни -
сам по сма трао у раз ме ри 1 на 1, као
стан, већ као ма ке ту гра да: ја сту ци
тро се да су по ста ја ли три би не ста ди о -
на, књи ге по ре ђа не јед на на дру гу –
ета же не бо де ра ко ји су до се за ли до
лу сте ра, ко нац ми је био че лич ни кабл

за по крет не мо сто ве... – при ча Не над
о сво јим по че ци ма.

Он сма тра да на гла ша ва њем умет -
нич ке ли ни је и есте ти ке ар хи тек те
под ри ва ју соп стве ну кре ди бил ност и
по вла че се пред ин же ње ри ма, пред у -
зи ма чи ма, ра зним ме на џе ри ма и тр -
гов ци ма.

– Је ди ни ко ји има при род ну спо -
соб ност да са гле да раз ли чи те аспек те
и све кон це про јек та др жи у ру ка ма је
упра во ар хи тек та. За то ми слим да при -
ча о умет но сти и ма шти ар хи те ка та
ште ти упра во њи ма – ка же Не над. 

Тре нут но ра ди на про јек то ва -
њу на се ља за пен зи о не ре и цен -
трал не ста ни це ме троа у Хам -
бур гу. Про шле го ди не је са сво -
јим ти мом про јек то вао нај ве ћи
и нај са вре ме ни ји ка зи но у ју го -
и сточ ној Евро пи, на Но вом Бе -
о гра ду, за тим ла нац ре сто ра на
здра ве хра не у Ци ри ху и Ба зе -
лу, Кул тур ни цен тар у Ав га ни -
ста ну, стам бе но-по слов ну ку лу
у Ду ба и ју...

Не над је до бит ник на гра де
„Yourope” за про је кат ам ба са де
ЕУ у Пе кин гу, ко ја му је уру че -
на у Европ ском пар ла мен ту у
Бри се лу.

Пе чат вре ме на

Бо јан Гру ба нов (56) опре де лио
се за ар хи тек ту ру у сред њој гра -
ђе вин ској шко ли. Ка же да је та -
мо до био од лич ну при пре му за
сту ди је, а љу бав пре ма стру ци
се ја ви ла у ме ђу вре ме ну.

– Мо гу да ка жем да су нас на
фа кул те ту хра ни ли су је том, па смо
оче ки ва ли да ће мо ра ди ти све, а он да
за ве ћи ну усле ди раз о ча ра ње ка да се
у ствар ном жи во ту то не де си – ка же
Бо јан.

За вр шио је фа кул тет у вре -
ме ка да је по чео рас пад Ју го -
сла ви је, па та да већ ни је било
по сла у др жав ним фирма ма.

– Из ве сно вре ме сам ра -
дио као про јек тант у бе о -
град ској фир ми пре ко сту -
дент ске за дру ге, али ка да је
по че ла кри за, нас су рас пу -
сти ли. Био сам ба чен у ва -
тру, по чео сам да ра дим код
при ват ни ка. За тим сам убр -
зо са дру га ри ма осно вао јед -
ну, па дру гу за јед нич ку фир -
му, а од 2000. ра дим са мо -
стал но – при ча Бо јан.

У на шем гра ду је про јек -
то вао ка фе у На род ној ба -
шти и Услу жни цен тар Град -
ске упра ве, као и ви ше стам -
бе них згра да за ин ди ви ду ал -
но и ко лек тив но ста но ва ње.

– Мо жда сам нај по но сни ји на тај
ка фе у На род ној ба шти, али има још
до ста обје ка та ко је бих мо гао да из -
дво јим – ка же Бо јан.

У ства ра лач ком про це су ан га жу је
се це ло би ће.

– А на кра ју се ви ди про из вод ра да,
го то ва згра да, и он да је то то. Ство -
рио си трај ну вред ност и то је оно
што те ис пу ња ва као чо ве ка – об ја -
шња ва Бо јан.

Сло же ност свог по сла об ја шња ва
ова ко:

– Иза зов је на пра ви ти обје кат ко ји
ће се укло пи ти у по сто је ћу сре ди ну а
да има ау тен ти чан из раз и да при то -
ме не бу де пре ви ше пре по тен тан у
од но су на ар хи тек ту ру ко ја га окру -
жу је. И још да но си пе чат вре ме на у
ком је из гра ђен – за кљу чу је.

Најлепши посао
На та ша Ми тре ски (47) пла ни -
ра ла је да упи ше ме ди ци ну,
па он да би о ло ги ју, али је спле -
том жи вот них окол но сти ипак
оти шла на при пре ме за по ла -
га ње при јем ног на Ар хи тек -
тон ском фа кул те ту.

– Ро ђе на сам у До ло ву и од -
ра сла у ку ћи ко ја са да има ста -
тус за шти ће ног објек та. Мо -
гу ће да је то не све сно ути ца ло
на ода бир мо је про фе си је –
ка же На та ша.

Док ни је по че ла да сту ди -
ра, ми сли ла је да су ар хи тек -
те љу ди ко ји пра ве ку ће, али
је убр зо схва ти ла да, по ред
стам бе них обје ка та, ар хи тек -
те про јек ту ју и отво ре не про -
сто ре и раз не дру ге за ни мљи -
ве ства ри.

– За вре ме сту ди ја по че ла
сам да ра дим као ис по моћ у
би роу Све те Ми шко ви ћа. Ди -
пло ми ра ла сам за вре ме бом бар до -
ва ња, на сме ру ур ба ни зам, и убр зо
по сле то га до би ла по ну ду да одем у
Ка тар. То се ипак ни је оства ри ло, па
сам при хва ти ла да ра дим у За во ду
за ур ба ни зам. Та мо сам про ве ла ше -
сна ест го ди на. Ка да се Ди рек ци ја
рас па ла, ре ши ла сам да се оса мо ста -
лим. Сада ра дим у про сто ру „Ге о ви -
зи је”. По след ње што се до го ди ло је
да сам од јед не не мач ке фир ме ко ја
је уче ство ва ла у из град њи ве тро пар -
ка Чи бук до би ла по ну ду да бу дем
над зор. То је не ка тре ћа фа за у мом
про фе си о нал ном раз во ју и са свим
дру га чи ја од све га до са да – при ча
нам На та ша.

Уче ство ва ла је у про јек то ва њу ка -
феа „Га ле ри ја”, а ње но идеј но ре шење

за сре ђи ва ње Тр га сло бо де по бе ди ло
је на град ском кон кур су 2003. го ди -
не. За слу жна је и за из ме не на тр гу
код „Бе лих ме две да”.

– По но сна сам на то што сам има -
ла при ли ку да по ну дим сво ја ре ше ња
за сре ђи ва ње два ју тр го ва у мом гра -
ду. Жао ми је са мо што не ма мо ту
тра ди ци ју да ка да не што на пра ви мо,
то по сле и одр жа ва мо. Трг сло бо де не
из гле да она ко ка ко сам га ја за ми -
сли ла, али он не при па да ме ни, не го
гра ду и не мо гу да ути чем на то – об -
ја шња ва На та ша.

Она до да је да је је дан од за да та ка
ар хи тек те да пра ти трен до ве и да их
по ка зу је све ту кроз сво ја ре ше ња.

– Док је ра ди ла фон та на на Тр гу
сло бо де, она је мо гла да има 365 бо ја,
да се по ве же са зву ком и бу де рас пе -

ва на. Та кво ре ше ње се по ја -
ви ло исте го ди не у То ри ну
на ску пу ар хи те ка та ко ји сам
по се ти ла с ко ле га ма. То је
био ве ли ки успех, али из гле -
да да то ни смо ус пе ли да
пре по зна мо ов де на пра ви
на чин. Тре ба ло је да бу де као
ја пан ски врт, без цве ћа, са -
мо ка мен, во да и зе ле ни ло
ко је ће да пра ти сим фо ни ју
раз ли чи тих об ли ка... – за не -
се но при ча На та ша.

За њу је на гра да у по слу
за до вољ ство ко ри сни ка про -
сто ра ко ји је ис про јек то ва ла.

– Тру дим се да на ру чи о -
ци ма мак си мал но ис пу ним
све што за ми сле, али им и
ка жем кад не што ни је до бра
иде ја. Ме ни је функ ци о нал -
ност на пр вом ме сту, а затим

тре ба да бу ду ис пу ње ни и естет ски
зах те ви – об ја шња ва На та ша.

Она ми сли да је за ар хи тек те ва -
жно да бу ду ау тен тич ни, да уме ју да
осе те про стор и да га са вла да ју.

– Наш по сао пру жа мо гућ ност ра -
зно ли ко сти. Увек је све но во и дру га -
чи је, у то ме је чар. Овај по сао је нај -
леп ши на све ту – за кљу чу је На та ша.

Ур ба ни ста и џе зер

Са ва Ми хај ло вић (75) ди пло ми рао је
на Ар хи тек тон ском фа кул те ту, па за -
тим ма ги стри рао архитектуру и за -
шти ту жи вот не сре ди не.

– Мој ујак је жи вео у Па ри зу и ба -
вио се ар хи тек ту ром. Имао сам иде ју
да одем код ње га, да та мо ра дим, али
ви ше сам во лео Пан че во и Кнез Ми -
ха и ло ву ули цу – ка же Са ва.

Сма тра да ар хи тек та пре све га тре -
ба да има пер цеп ци ју про сто ра, да га
др жи у гла ви и да има спо соб ност да
за ми сли ка ко ће из гле да ти с но вим
објек том.

– Са да цр та ње ни је про блем, јер
по сто је ком пју те р ски про гра ми ко ји
олак ша ва ју рад. На ма је, на при мер,
на пр вој го ди ни фа кул те та про фе сор
за дао да од ши би ца пра ви мо не ке
скло по ве, да би смо ве жба ли ве шти ну
за ми шља ња про сто ра – се ћа се Са ва.

У сво јој ре фе рент ној ли сти има око
сто три де сет ур ба ни стич ких про је ка -
та, пла но ва пар це ла ци је и ре гу ла ци -
о них пла но ва.

– Ге не рал ни ур ба ни стич ки план
Пан че ва сам ра дио ја, кад сам био за -
по слен у Оп шти ни. Сма тра се да је
ур ба ни зам сло же ни ји не го ар хи тек -
ту ра. Она ба ра та про сто ром ко ји је
огра ни чен и ре ла тив но је ма лих ди -
мен зи ја, док је ур ба ни зам кра љи ца у
на шој стру ци. Он ви ди све, и шта је
око ло, спо ља и уну тра – ка же Са ва.

С об зи ром на то да се та да све ра -
ди ло руч но, ње гов Ге не рал ни ур ба -
ни стич ки план Пан че ва чи ни ло је ше -
сна ест то мо ва па пи ра!

– Ни шта ни је те шко ка да во лиш то
што ра диш, а ја сам во лео свој по сао
и ужи вао у ње му – при ча Са ва.

Ипак, ка же, нај ви ше је во лео да
сви ра и пе ва у ка фа ни.

– Имао сам оби чај да, ка да до ђем с
по сла, пр во сед нем за кла вир и од -
сви рам не ко ли ко ства ри, па тек он да
мо же да се је де и све оста ло. Сви рао
сам џез и не ке тра ди ци о нал не пе сме.
По не кад и на ги та ри. А пи сао сам и
об ја вио не ке збир ке по е зи је – при ча
нам он.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ АР ХИ ТЕК ТУ РОМ

ГО СПО ДА РИ ЦЕ И ГО СПО ДА РИ ПРО СТО РА

Миљан Радоњић

Наташа Митрески

Бојан Грубанов

Ненад Симић

Сава Михајловић
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Го ран Тра и ло вић, 

уред ник „Чи та ли шта”

КЊИ ГА: Наш су гра ђа нин Ча -
слав Ђор ђе вић био је за љу -
бље ник у ста ро Пан че во. Пи -
шу ћи о лич но сти ма и де ша -
ва њи ма ва жним за ста ру ва -
рош, тра гао је за не кро ло зи -
ма као ри зни цом ин фор ма -
ци ја о тим осо ба ма и вре ме -
ну у ко јем су жи ве ле. Ка да
нас је пре не ко ли ко го ди на
на пу стио, ни ко му ни је по -
све тио не кро лог, а за слу жио
је. Ко ри сти мо при ли ку да ка -
же мо ко ју реч о ње го вим за -
пи си ма и „спа се мо ду шу”. По -
што ва о ци Иси до ре Се ку лић
и дан-да нас тра га ју за књи -
гом „Иси до ра у Пан че ву”, ко -
ју је За јед ни ца књи жев ни ка
Пан че ва об ја ви ла 1998. Пре
тач но две де це ни је исти из -
да вач об ја вио је и ње го во де -
ло „Пан че во – са јам ски град”,
по све ће но ве ли кој Ин ду стриј -
ско-по љо при вред ној из ло жби
отво ре ној сре ди ном ав гу ста
1905. у На род ној ба шти. „Пан -
че вац” у тек сту по све ће ном
скром ном обе ле жа ва њу сто -
го ди шњи це из ло жбе, 2005.
го ди не, под се ћа на ову књи -
гу, али она као да је у ме ђу -
вре ме ну за бо ра вље на и ау то -
ри ко ји пи шу о Ве ли кој из -
ло жби је, чи ни ми се, ви ше
не на во де као ва жан и кре -
ди би лан из вор.

МУ ЗИ КА: Ка да је о му зи ци
реч, увек се се тим оног раш -
чу па ног пи ле та ко је кроз це -
лу стрип-та блу не ког од ау -
то ра за гре бач ке шко ле, из про -
шлог ми ле ни ју ма, иде дуж
зи да на ко ме су гра фи ти и
име на гру па као што су
„Clash”, „Sex Pistols”, „Ramo-
nes”..., да би на кра ју пот пу но
скр ха но уз дах ну ло: „I am
yesterday man”. Не бих се баш
вра ћао на исто и ме ну пе сму
Кри са Ен дру за, али бих на
ше зде се те и Кол треј нов „Из -
гу бље ни ал бум”, сни мљен у
го ди ни мог ро ђе ња. Ма стер-
тра ке су уни ште не, али су за -
гу бље не ко пи је, по сле ви ше
де це ни ја, про на ђе не и исти
сту дио у Њу Џер зи ју у ко ме
су на ста ле об ја вљу је их 2018.
Пе де сет го ди на по сле ње го ве
смр ти „The Lost Album”, на
ве ли ко из не на ђе ње, сти же на
ли сту топ 20 у Ве ли кој Бри -
та ни ји, што ни је ус пе ло ни -
јед ном од ње го вих број них
ал бу ма. Да кле, у су срет два -
де сет дру гом Пан че вач ком
џез фе сти ва лу уз Кол треј на.

Из гу бље ни ал бум

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Но ва књи га но ви на ра и пу бли -
ци сте Ива на Ивач ко ви ћа, под
на сло вом „Из ме ђу крај но сти”,
об ја вље на је по во дом че тр де -
се то го ди шњи це из да ва ња пр -
вог син гла гру пе „Азре”. На том
син глу на шле су се ан то ло гиј -
ске пе сме „Бал кан” и „А шта
да ра дим”. Књи га је део три ло -
ги је по све ће не јед ном од нај -
по пу лар ни јих бен до ва с про -
сто ра бив ше Ју го сла ви је.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Пр ва од три ва -
ше књи ге ин спи ри са не гру пом
„Азра” и ње ним фронт ме ном
Џо ни јем Шту ли ћем об ја вље на
је ових да на. Од ка да пра ти те
тај бенд и ко ли ки ути цај је на
вас има ла њи хо ва му зи ка?

ИВАН ИВАЧ КО ВИЋ: При -
па дам ге не ра ци ји ко ја је ра сла
и са зре ва ла уз „Азру”, та ко да
сам их пра тио од са мог по чет -
ка, од син гла „Бал кан” / „А шта
да ра дим”. Али мо рам да ка -
жем и да је „Азра” ра сла и са -
зре ва ла с на ма. Мо ја ге не ра -
ци ја је ма сов но ку по ва ла „Азри -
не” пло че и кар те за кон цер те,
на чи нив ши ту гру пу по пу лар -
ном и ути цај ном. Џо ни Шту -
лић би и без нас имао свој та -
ле нат, али не би сте као име.
Не ма ве ли ког бен да без пу бли -
ке, као што не ма ни ве ли ког
ге не ра ла без вој ске. Украт ко,
мо гло би се ка за ти да је „Азра”
про ме ни ла наш жи вот, али и
да смо ми про ме ни ли ње ну суд -
би ну. Без ње, наш дух би био
си ро ма шни ји, а без нас би
„Азра” оста ла ано ним на.

l У уво ду сте на пи са ли да
вас је на пи са ње под ста кла јед -
на об ја ва на дру штве ној мре -
жи с ро ђен дан ском че стит ком
упу ће ном Џо ни ју. За што је баш
то иза зва ло по тре бу да се ба -
ви те овом гру пом?

– Да, би ло је то за Џо ни јев
ше зде сет тре ћи ро ђен дан. По -
ми слио сам: бо же, зар је већ
то ли ко вре ме на про шло? Зар
је мо гу ће да смо сви за јед но,
и Џо ни и ми, већ ма то ри љу -
ди? Нај пре сам по же лео да
ис при чам ка ко је би ло не кад,
у да ни ма нај ве ће „Азри не” сла -
ве. А он да се све пре тво ри ло у
ве ли ки по ду хват ко ји ће, ето,
ста ти у укуп но три књи ге. Из -
гле да да је Џо ни је ва ме га ло -
ма ни ја за ра зна, па сам и ја
ре шио да сни мим тро стру ки
ал бум (смех). Пр ва књи га је,
да кле, иза шла, дру ге две још
пи шем.

l Књи га „Из ме ђу крај но сти”
на не ки на чин пред ста вља ре -
тро спек ти ву це ло куп ног „Азри -
ног” ра да. Пу на је по хва ла, али
и при лич но оштрих кри ти ка
на ра чун Шту ли ћа.

– Та ко је, ма да бих ја мно го
ви ше во лео да ни је би ло раз -
ло га за те кри ти ке и да је Џо -
ни остао оно што је био по -
чет ком осам де се тих – ср чан
чо век ве ли ког да ра и жа ра.
Али сре ди ном те де це ни је с
њим се де си ло не што стра шно
и он је та да по стао не ка дру га
осо ба. По стао је чо век ко ји пи -
ше си ро ве, про стач ке сти хо -
ве, чо век ло шег, по вре ме но
клов нов ског ху мо ра, огор чен

чо век ко ји не у мор но бла ти и
оцр њу је свој пре ђа шњи жи вот,
чо век ко ји вре ђа и на па да ко -
га стиг не, а нај ви ше и нај гру -
бље оне ко ји су му нај ви ше
по мо гли и без ко јих ни кад не

би на пра вио ка ри је ру. На при -
мер, сјај не љу де и бри љант не
му зи ча ре као што су не ка да -
шњи „Азрин” буб њар Бо рис
Лај нер и ба си ста Ми шо Хр -
њак. Да ствар бу де чуд ни ја,
што се Шту лић по на шао го ре,
сме шни и штет ни ми то ви ко -
ји су га пред ста вља ли ско ро
као нат при род но би ће би ва ли
су сна жни ји. То је до би ло не -
под но шљи ве раз ме ре и мо ја
на ме ра је да се, оно ли ко ко -
ли ко мо гу, то ме су прот ста вим.
То је те жак по сао, али не ко
мо ра да га оба ви, а ја сам пре -
ду го че као да га оба ви не ко
дру ги. Не знам ко ли ко се у то -
ме мо же ус пе ти, али мир но
спа вам, јер сам овом књи гом
ди гао глас про тив јед не стра -
шне ми сти фи ка ци је, са стру -
гао ње не де бе ле на сла ге и по -
ка зао Џо ни јев људ ски лик.

l Да ли сте не ка да сре ли
Џони ја?

– Сре та ли смо се осам де се -
тих, али то су би ли ус пут ни,
бе зна чај ни су сре ти, је два их
се и се ћам. По чео сам да ра -
дим као но ви нар го ди ну или
две по што се „Азра” про -
славила, нај ви ше сам пи сао

управо о рок му зи ци и гле дао
сам да се др жим на дис тан ци
од љу ди о ко ји ма пи шем, по -
што сам сма трао да би збли -
жа ва ње с њи ма ште ти ло по -
ку ша ји ма да пи шем тре зве но
и објек тив но. Са све га не ко -
ли ко љу ди из тог све та сам се
спри ја те љио, али Џо ни ни је
био ме ђу њи ма. Зна те, ма ло
ко се оти мао да се дру жи или
ра ди ин тер вјуе с њим. Он је
вр ло на по ран чо век. Би ло је
истин ско за до вољ ство слу ша -
ти ње го ву му зи ку за кључ но с
„Кри вим сра ста њем”, али не
и про во ди ти вре ме с њим. 

l Да ли сте кон так ти ра ли с
њим по во дом ове књи ге?

– Ни сам, ни је би ло раз ло га.
Ово је мој осврт на ње го ве и
„Азри не” пло че и то до ба. Ја о
тим пло ча ма ми слим та ко ка -
ко ми слим – не ке су нај бо ље у
чи та вој исто ри ји ју го сло вен -
ског ро кен ро ла, дру ге су нај -
го ре – и ту Џо ни не ма шта да
тра жи. На жа лост, ње га је бе -
сми сле но зва ти и он да ка да за
тим има по тре бе. Од свих љу -
ди с ко ји ма мо же те раз го ва -
ра ти о ње го вој ка ри је ри, он је
по стао нај ма ње ком пе тен тан.
Џо ни са свим озбиљ но ми сли
да је нај ве ћи по сле „Битлса”.
Ка ко и о че му да раз го ва ра те
са чо ве ком ко ји се бе та ко
дожи вља ва?

l А ка ко сте ви до жи вља ва -
ли „Азру” у ње ним нај бо љим
го ди на ма?

– Пре све га, Шту лић је био
пе сник без прем ца. Он је у ју -
го сло вен ски ро кен рол унео по -
е зи ју у ко јој је би ло ди ла нов -
ске ин те ли ген ци је и мо ри со -
нов ског ду ха сло бо де. Му зи ка
„Азре” – док је би ла трио, да -
кле док су по ред Џо ни ја у њој
сви ра ли Бо рис и Ми шо – та ко -
ђе је би ла из у зет на. Та по ста ва
је на вешт, па ме тан и ори ги на -
лан на чин об је ди ња ва ла рок,
фолк, поп, ре ге, ро ка би ли, шан -
со ну... Би ла је то му зи ка пр ве
кла се. И нај зад, „Азра” је, от -
при ли ке од 1979. до 1983, би -
ла истин ски ма ни фест сло бо -
де. Ње не пе сме би ле су ло зин -
ке оних ко ји су се бо ри ли

против ли це мер ја и де ма го ги -
је већ уве ли ко скле ро тич ног ју -
го сло вен ског со ци ја ли зма.

l Да ли је за чи та ње ове књи -
ге по треб но „пред зна ње”, од -
но сно да ли тре ба има ти ба -
рем не ки стаж у слу ша њу
„Азре”?

– Ни је. Ми слим да је књи гу
„Из ме ђу крај но сти” мо гу ће чи -
та ти са ин те ре со ва њем и за до -
вољ ством чак и ако не зна те
ни шта о „Азри”. Шта ви ше, ми -
слим да она не ког та квог мо -
же да за ин те ре су је за „Азру” и
Шту ли ћа, од но сно за њи хо ве
нај бо ље пе сме. Мно ги клин ци
да нас слу ша ју дру гу и дру га -
чи ју му зи ку, али мо жда ће ова
књи га ути ца ти на не чи ји укус.
Она не зах те ва пред зна ње јер,
кад пи шем, увек имам на уму
ре че ни цу Џеј мса Ре сто на, не -
ка да шњег уред ни ка и ко лум -
ни сте „Њу јорк тај мса”. Он је
ре као да је јед на од тај ни до -
брог но ви нар ства у то ме да,
кад пи ше те, то чи ни те као да
при чу при ча те не ком ма лом
ство ре њу ко је је склуп ча но у
ћо шку и не зна ни шта. Пи ши -
те – го во рио је Ре стон – као да
се не ко ме та квом обра ћа те.
Увек се то га др жим, па сам та -
ко пи сао и књи гу „Из ме ђу крај -
но сти”. Об ја снио сам све што
је тех нич ки и фи зич ки би ло
мо гу ће об ја сни ти, а да не иде
на у штрб ди на ми ке ру ко пи са.
Та мо где то ни је би ло мо гу ће,
ра чу нао сам на чи та о че ву ра -
до зна лост и же љу да се до дат -
но оба ве сти. За пра во, ра чу нам
на „па мет не и књи шке љу де”,
ка ко је дав них да на пе вао Џо -
ни Шту лић. На оне ко ји су раз -
у ме ли ње го ву нај ва жни ју по -
ру ку с по чет ка осам де се тих –
да тре ба ми сли ти сво јом, а не
ту ђом гла вом. Ра чу нам на
озбиљ не, пра ве по што ва о це
„Азре”, спо соб не за објек тив -
ну и кри тич ку ми сао, а не на
оне ко ји се пре ма Шту ли ћу од -
но се са сле пим обо жа ва њем.
Он се упор но за ла гао упра во
про тив та квог сле пи ла и мо же
би ти да се и да нас искре но гро -
зи обо жа ва ња и идо ла три је.

Мир ја на Ма рић

Културни телекс
Му зи ка

Че твр так, 17. ок то бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт пи ја нист ки ње Ма ри је Ба ја ли це.

Пе так, 18. ок то бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт „Iron Maiden” три бјут бен да „Rainmaker”.

Су бо та, 19. ок то бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
ASAP жур ка.

По не де љак, 21. ок то бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
ху ма ни тар ни кон церт КУД-а „Стан ко Па у но вић” НИ С–РНП.

Сре да, 23. ок то бар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че
салсе.

Те мат ски про грам

Че твр так, 17. ок то бар, 19 са ти, На род ни му зеј: про мо ци ја
књи ге „Ка ко је по ле те ла Срп ска Спар та” – при ча о др Вла ди -
ми ру Алек си ћу, пр вом срп ском Ика ру, мр Ми ло ра да Или ћа.

Че твр так, 17. ок то бар, 20 са ти, Дом омла ди не: из ло жба „Ра -
до ви на па пи ру” Ал фре да Пе зе ља.

Уто рак, 22. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха -
и ло ви ћа: про мо ци ја ро ма на Алек сан дра Бе ћи ћа „Пр ви чин”.

Уто рак, 22. ок то бар, 20 са ти, Дом омла ди не: пре да ва ње „Жи -
вот у Де ли блат ској пе шча ри” у шко ли цр та ња.

Сре да, 23. ок то бар, 20 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
је се њи књи жев ни су срет ру мун ских и срп ских пе сни ка с пан -
че вач ким по кло ни ци ма пи са не ре чи.

Пред ста ве

Уто рак, 22. ок то бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Фе ликс” Дар ка Ба ји ћа.

Из ло жбе

Сре да, 23. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха -
и ло ви ћа: из ло жба „Са да и ов де. Би ти чо век” Је ле не и Ма ри је
Аран ђе ло вић.

ФЕ СТИ ВАЛ ХУ МО РА И СА ТИ РЕ

Пан чев ци го сто ва ли у Те ми шва ру
Афо ри сти чар Зо ран Т. По -
повић и спи са те љи ца Алек -
сан дра Фи ли по вић из Пан че -
ва го сто ва ли су у су бо ту, 12.
ок то бра, на по зив Са ве за Ср -
ба Ру му ни је, на сед мом
Фести ва лу ху мо ра и са ти ре
„Ла ло шки ше шир” у Те ми -
шва ру.

У про гра му су уче ство ва ли
и афо ри сти чар из Но вог Са да
Ни нус Не сто ро вић, као и
румун ски ау то ри Ови ди ју Еф -
ти ми је и Сер бу Ва си ле из
Букуре шта.

– Фе сти вал је од лич но ор га -
ни зо ван, а го сто прим ство је би -
ло на ви со ком ни воу. На че лу
ор га ни за ци је био је књи жев -
ник Го ран Мра кић из Те ми -
шва ра. Пу бли ка је од лич но ре -
а го ва ла на афо ри зме свих ау -
то ра и све вре ме ин тер ак тив но
уче ство ва ла у про гра му – ре -
као је Зо ран Т. По по вић.

Афо ри зми су чи та ни дво је -
зич но, на срп ском и ру мун -
ском је зи ку. У про гра му је уче -
ство вао и бенд из Бе о гра да „Гр -
ба ве тан ге”.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ИВАН ИВАЧ КО ВИЋ, ПУ БЛИ ЦИ СТА

ИЗ МЕ ЂУ КРАЈ НО СТИ
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Љу ба Бе чеј ски (70) ро ђен је у
Са ку ла ма, у Пан че ву је за вр -
шио основ ну шко лу и Гим на -
зи ју, а сту ди је ка ме ре у Бу ку -
ре шту. Ра дио је као сни ма тељ
у ма ђар ској ре дак ци ји на ТВ
Но ви Сад, био је и по моћ ник
уред ни ка, а те ле ви зиј ску ка ри -
је ру за вр шио је као глав ни и
од го вор ни уред ник до ку мен -
тар ног про гра ма. Од 1993. го -
ди не жи ви и ра ди у Бу ку ре шту.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко се се ћа те
свог до ла ска у Пан че во?

ЉУ БА БЕ ЧЕЈ СКИ: Ро ђен сам
1949. у се лу Са ку ле у Ба на ту, а
1960. сам с ро ди те љи ма до шао
у Пан че во. То је био је дан од
кључ них мо ме на та у мом жи -
во ту, шок се о ског де ча чи ћа ко -
ји се срео с ве ли ким гра дом.
Мо ји су пре ко ле та ку пи ли ку -
ћу у гра ду, а ја сам у то вре ме
био код тет ке на се лу. Ка да се
за вр шио рас пуст, до шао сам у
Пан че во. Мај ка ме је по сла ла
у књи жа ру да ку пим све ске за
шко лу и на по врат ку до ку ће
ухва тио ме је из не над ни пљу -
сак. До шао сам про мр зао и мо -
кар до го ле ко же, а мај ка ме је
из гр ди ла што су ми по ки сле
све ске. То ми је био пр ви су -
срет с Пан че вом. И осе ћа ње да
ме ни ко не раз у ме.

l У на шем гра ду сте за вр -
ши ли Гим на зи ју?

– Био сам из у зет но до бар
ђак. Мо ји ни су има ли по тре бу
да бри ну, ни су ни зна ли ко ји
сам раз ред. Он да се де си ло не -
што не при јат но. Био сам пред -
сед ник омла ди не кад су нам
за бра ни ли да у шко лу до ла зи -
мо у фар мер ка ма. Ма ло не -
про ми шље но сам ре као: „Да -
нас нам за бра њу је те да до ла -
зи мо у фар мер ка ма, а су тра
ће те да нам на ре ди те да но си -
мо цр не ко шу ље”. Та да је усле -
ди ла хај ка на ме не, јер су про -
фе со ри сма тра ли да сам их
оп ту жио да спро во де ста љи -
ни стич ки си стем. Био сам чак
са слу шан и у пар тиј ском ко -
ми те ту иа ко сам имао са мо
осам на ест го ди на. Имао сам
сре ће што су мо ји дру га ри би -
ли со ли дар ни и ни ко ни је хтео
да ме оп ту жи и што но ви на ри
„Пан чев ца” ни су хте ли да се
при дру же хај ци, јер сам у овом
ли сту у то вре ме пи сао ру бри -
ку „Пан че во не кад и сад”. Си -
ту а ци ја се на сре ћу бр зо сми -
ри ла...

l Да ли сте већ у сред њој
шко ли по ка зи ва ли скло ност ка
умет но сти?

– Ба вио сам се свим и сва -
чим. По чео сам да сви рам бас-
ги та ру, па сам у „Абра ше ви ћу”
по стао део за бав ног ор ке стра.
Ре дов но смо сви ра ли игран ке
у Сту дент ском. Ми слим да је
за ме не би ло до бро што сам се
до ста дру жио са ста ри ји ма, по -
пут сли ка ра Ми ле та Ђор ђе ви -
ћа, пе сни ка Га би ја Ата љан ца и
дра ма тур га Ми ше Ни ко ли ћа.
Вр тео сам се у кру гу љу ди ко ји
су би ли ли ков ни умет ни ци, али
ја ни сам имао да ра за цр та ње.
Ме ђу тим, ви зу е ли за ци ја ме је
од у век ин те ре со ва ла. Пи сао сам
и пе сме.

l Ка ко сте оти шли на сту ди -
је у Бу ку решт?

– То се до го ди ло сти ца јем
окол но сти. Те ле ви зи ја Но ви
Сад има ла је из у зет ну по ли ти -
ку: про грам је еми то ван на пет
је зи ка, а они су да ва ли сти -
пен ди је за сту ди ра ње у зе мља -
ма где су ови је зи ци би ли ма -
тер њи. Ја сам био на Тех но ло -
шком фа кул те ту, ко ји ме ни је
за ни мао, па сам од лу чио да то
оста вим и при ја вим се на кон -
курс. При ми ли су ме и стра -
шно сам се по сва ђао са оцем.
Ми слио је да не ћу за вр ши ти
фа кул тет у ино стран ству као
што ни ов де ни сам Тех но -

лошки... Сти пен ди ју сам до -
био тек на кон за вр шет ка при -
прем не го ди не, то ком ко је сам
учио је зик, и то је би ла те шка
го ди на, али сам пре гу рао. Кад
си млад, мо жеш све.

l Ка ко пам ти те вре ме сту -
ди ра ња?

– Та мо шња филм ска ака де -
ми ја би ла је ве о ма це ње на.
Има ли смо сјај не усло ве: сту -
дио, осо бу  ан га жо ва ну за ра -
све ту, ко сти мо гра фе, сце но -
гра фе... Ма да да нас не во лим
да се упу штам у по стре во лу -
ци о нар не ди ску си је о ча у ши -
зму, мо рам да при ме тим да
љу ди има ју крат ко пам ће ње.
Све гле да ју цр но или бе ло, а
ни ка да ни је све цр но. Мо гу да
по све до чим да је обра зо ва ње
би ло у фо ку су тог си сте ма и
да је би ло на из у зет но ви со -
ком ни воу. Ми смо ишли на
сни ма ња с про фе со ри ма ко ји
су се ак тив но ба ви ли ки не ма -
то гра фи јом.

l Вра ти ли сте се и за по сли -
ли на ТВ Но ви Сад?

– Ту се ску пи ло се дам де се -
так љу ди при до шлих са свих
стра на, из свих тих зе ма ља за
ко је смо има ли сти пен ди је.
Ми смо оту да до не ли и кул ту -
ре и мен та ли те те, јер кад не -
где жи виш че ти ри-пе т го ди -
на, упи јеш све, као сун ђер. Ме -
ђу тим, од тих се дам де сет, оста -
ло је са мо нас пе то ро. Ка дров -
ска по ли ти ка је би ла та ква да
су љу ди успе ва ли по дру гим
осно ва ма, уоп ште им ни су би -
ли по треб ни љу ди са ака де ми -
јом. Ушао сам у клинч с ру ко -
во ди о ци ма и је два су че ка ли
да ме шут ну. А он да се све
окре ну ло!

Зна те, ми сви ми сли мо да
са ми до но си мо од лу ке и да
чвр сто кон тро ли ше мо ток суд -
би не, а за пра во је све са мо
збир слу чај но ода бра них мо -
гућ но сти. Те го ди не је на те -
ле ви зи ју из Не мач ке до шао
Же ли мир Жил ник. Он је био
„про ка за ни Жил ник, цр но та -
ла саш”. Ни су мо гли да га од -
би ју јер је до био „Злат ног ме -
две да” у Бер ли ну, али су се
тру ди ли да му мак си мал но
оте жа ју по сао. Ме не су по ста -
ви ли да бу дем ње гов сни ма -
тељ. Та ко је по че ла на ша са -
рад ња, ко ја је тра ја ла пре ко
де сет го ди на.

l Ко ји сте пр ви филм с њим
ра ди ли?

– „Плац мај сто ри”, сни ман
на ва ша ру у Шап цу. Че ти ри
да на је па да ла ки ша, бла то је
би ло до ко ле на. За ме не ко ји

сам до шао са ака де ми је, где
са њаш о Хо ли ву ду, то је би ло
отре жњу ју ће. Про бу дио сам се
из сту дент ског сна и стао чвр -
сто са обе но ге на зе мљу.

l Шта је нај дра го це ни је што
сте на у чи ли од Жил ни ка?

– Жи вот нас учи. Ви мо же те
се де ти за ра чу на ром и сми -
шља ти не ки ка дар, ко ји кре и -
ра ва ша ма шта, али жи вот је
мно го бо га ти -
ји. На при мер,
по след њег да -
на сни ма ња
фил ма „Плац
мај сто ри” би ла
је ужа сна ат -
мос фе ра – ки -
ша, бла то....
Сви на пу шта ју
ва шар, оста је
из ро ва на ле ди -
на. Утро ба зе -
мље иза шла на
по вр ши ну. Пу -
стош! Сни мам
тај пеј заж ко ји
је пра зан, а из
по за ди не се по -
ја вљу је је дан
де чак по ред
ко јег ска ку ће
бе ли пас. Ви -
дим да га не -
чим дра жи. Ка -
ко нам се при -
бли жа ва, схва -
та мо да му је у
ру ци мр тав па цов. У том тре -
нут ку они из ла зе из ка дра, а у
по за ди ни про тут њи воз! То ни -
смо сми шља ли... Ва жно је да
имаш моћ опа жа ња и моћ бр зе
ре ак ци је. Ту је услов да ухва -
тиш ту вр сту жи во та... Сви фил -
мо ви Же ли ми ра Жил ни ка има -
ју тај до ку мен та ри стич ки ка -
рак тер. Те до ку дра ме су пре -
ра сле у жа нр ко ји се бу квал но
по ра ђао с на шим про јек ти ма.

l Ко ји вам је пе ри од у ка ри -
је ри нај дра жи?

– Не мо гу то да од ре дим
вре мен ски, већ по про јек ти -
ма. Има не ко ли ко ства ри у ко -
ји ма сам се до бро осе ћао док
сам их ра дио. То је филм „Ли -
је пе же не про ла зе кроз град”

са Жил ником, за тим и не ки
мо ји фил мо ви, као што је „По -
кло ни че ка ња”. Сти ца јем окол -
но сти до шао сам у по сед збир -
ке пе са ма под тим на зи вом –
ди рек тор ду шев не бол ни це у
Вр шцу са ку пио је пе сме мен -
тал но обо ле лих па ци је на та и
об ја вио књи гу. Био сам фра -
пи ран, и дан-да нас пам тим не -
ке сти хо ве.  Ме не је то то ли ко
фа сци ни ра ло да сам мо рао да
на пра вим филм. Раз го ва рао
сам с ди рек то ром у Вр шцу.
Ње го ва кан це ла ри ја је би ла на
спра ту и он ме је до вео до про -
зо ра и по ме рио за ве су. Ре као
ми је: „Је л’ ви ди те ону ка пи ју
та мо? Та ка пи ја де ли два све -
та, али ја не знам да вам ка -
жем ко ји је нор ма лан”.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни?

– На сво ју ћер ку. Она је мо је
ре мек-де ло. Кад го во ри мо о де -
ци, она су на ста вак на шег по -
сто ја ња и нај ве ћи успех.

l Са да по вре ме но из ла же те
сво је ко ла же?

– Од ка да сам се од се лио у
Бу ку решт, не ба вим се ви ше
фил мом, али за све то вре ме
сам осе ћао не ку по тре бу да се
из ра зим. Ни је ми би ло јед но -
став но да са вла дам „Фо то шоп”
(ком пју тер ски про грам за об -
ра ду фо то гра фи ја – прим. нов.).
Опет јед на чуд на ствар, као де -
те сам пр во сло во на пи сао на
та бли кре дом под све тлом пе -
тро леј ке, а свој жи вот за вр ша -
вам ра де ћи у „Фо то шо пу”. Тај
тех но ло шки шок је стра ви чан.
Ту сам на шао не ки свој оду шак.
Не мам на ме ру да гра дим ка ри -
је ру, ово ми је са мо за до вољ -
ство и пра жње ње. До па да ми се
што ни од ко га не за ви сим. У
фил му то оп те ре ћу је, што сте
увек за ви сни од нов ца, еки пе
или од вре мен ских при ли ка.

l Ко ли ко је од ра ста ње у Са -
ку ла ма ути ца ло на ваш умет -
нич ки раз вој?

– Тај мој од нос пре ма ви зу -
ел ном еле мен ту по ти че још из
де тињ ства. Са ку ле је се ло ко је

у про ле ће, ка -
да се из ли је Та -
миш, бу де оп -
ко ље но с три
стра не во дом.
Ка да про ђе тај
пр ви про лећ ни
вал, во да се не
по ву че скроз
не го оста не
јед на огром на
ба ра из ме ђу
Са ку ла, Чен те
и Фар ка жди на.
На сре ди ни бу -
де јед на уска
тра ка пе шча не
зе мље где су
ви но гра ди. За -
то што је би ла
тог об ли ка,
зва ла се Ве ли -
ка гре да. Не -
где кра јем ју -
на би про цве -
та ва ли жу ти
ло ква њи. Са ку -
ле је ма ло на

уз ви ши ци и с бре га кад по гле -
даш, све је хром жу те бо је, а
не бо пла во. А ка ко су чам ци
ишли до тих ви но гра да, оста ја -
ле су цр не бра зде као не ка гра -
фи ка. Про сто не ве ро ват но! То
су еле мен ти ко ји су ме не окру -
жи ва ли, а и дан-да нас их но -
сим ду бо ко у се би. На кон то га
би до шло вре ме бе лих ло ква -
ња... Рав ни ца је јед на фа сци -
нант на ствар. Чо век има јед ну
ду бо ку пра и скон ску ве зу с не -
чим што је по ти сну то одав но, а
што га је фак тич ки на те ра ло да
ис тра жу ју свет. Ве чи то је те жио
да до сег не ли ни ју, ту зад њу ли -
ни ју хо ри зон та, а зад ње ли ни је
не ма. Она се стал но по ме ра.

Мир ја на Ма рић

Чу ве ни Пан че вац Ђор ђе Вај -
ферт био је ве о ма све стра на
лич ност. Го то во да не по сто -
ји област у ко јој он на не ки
на чин ни је оста вио тра га. Био
је по што ван ин ду стри -
ја лац, бан кар, ис -
тра жи вач, ко -
лек ци о  нар,
по кро ви тељ
кул тур них
де лат но -
сти, но си -
лац број -
них од ли -
к о  в а  њ а ,
ма сон и ве -
ли ки до бро -
твор.

Ро ђен је 15.
ју на 1850. у Пан -
че ву. По по ре клу је
био Не мац из гор ње Ау -
стри је, у ду ши Ср бин, из чу -
ве не пи вар ске по ро ди це.
Основ ну шко лу за вр шио је у
Не мач кој, гим на зи ју у Пан -
че ву, да би на Тр го вач кој ака -
де ми ји у Бу дим пе шти ди пло -
ми рао 1869. го ди не. За вр шио
је и ве ли ку пи вар ску шко лу у
Ва јен ште фа ну код Мин хе на.

По по врат ку у Ср би ју за -
јед но са оцем Иг ња том зи да
пи ва ру на Сму те ков цу, да на -
шњем Топ чи дер ском бр ду, ко -
ја је у то вре ме би ла нај мо -
дер ни ја на Бал ка ну и нај ве ћа
по оби му про из вод ње. На кон
за вр шет ка из град ње пи ва ра
пре ла зи у Ђор ђе ве ру ке.

У пу бли ка ци ји „По ро ди ца
Вај ферт и пи ва ра у Пан че ву
1722/3–1923”, ко ју је 2014.
об ја вио Исто риј ски ар хив у
Пан че ву, ау тор Фе ликс Ми -
ле кер на во ди да се Вај фер -
то ва пи ва ра у Бе о гра ду про -
чу ла ши ром Евро пе, те да је
он кра јем 19. ве ка био је дан
од нај бо га ти јих љу ди у Ср би -
ји. „Вај ферт” пи во је два пу -
та осво ји ло злат ну ме да љу за
ква ли тет на Свет ској из ло -
жби пи ва у Па ри зу, и то: 1889.
и 1900. го ди не. По ред пи ва -
ре у Пан че ву и Бе о гра ду, Вај -
ферт је био су вла сник пи ва -
ра у Срем ској Ми тро ви ци и
Ни шу.

Овом ве ли ком чо ве ку при -
па да ју и ве ли ке за слу ге за
раз вој ру дар ства кра јем 19.
и по чет ком 20. ве ка. Он је
по се до вао не ко ли ко руд ни -
ка: руд ник жи ве на Ава ли,
„Све ту Вар ва ру” на ре ци Пек,
руд ник мр ког угља код Ко -
стол ца, руд ник ка ме ног угља

у Под ви су, злат ни мај дан у
Све тој Ани, Бор ски руд ник...

Као је дан од нај ве ћих ин -
ду стри ја ла ца у зе мљи, на шао
се и ме ђу осни ва чи ма Срп -

ске на род не бан ке. Од
1883. до 1889. го -

ди не био је ви -
це гу вер нер, а

гу вер нер На -
род не бан ке
био је у два
на вра та, и
то: од 1890.
до 1902. и
од 1912. до
1926. го ди -

не. На кон то -
га је иза бран

за до жи вот ног
по ча сног гу вер -

нера.
Био је и по ча сни пред -

сед ник Ин ду стриј ске ко мо -
ре, пред сед ник Нов ча ног за -
во да „Бе о град ска за дру га”,
пред сед ник Управ ног од бо ра
Са мо стал не мо но пол ске упра -
ве Кра ље ви не Ср би је и пред -
сед ник пан че вач ке Пуч ке бан -
ке. Осно вао је и ин ва лид ски
фонд „Све ти Ђор ђе”. У до -
бро твор не свр хе по кла њао је
има ња. Фи нан си рао је и из -
град њу бол ни це у Тир шо вој
ули ци и згра де СА НУ у Бе о -
гра ду. У Пан че ву је 1924. го -
ди не са гра дио Ри мо ка то лич -
ку жуп ну цр кву Све те Ане и
пор тал ну згра ду на ри мо ка -
то лич ком гро бљу.

Био је и стра ствен ко лек -
ци о нар. Сво ју ве о ма вред ну
ну ми зма тич ку збир ку од
14.000 при ме ра ка пре те жно
ан тич ког ко ва ног нов ца по -
кло нио је На род ном му зе ју
Ср би је и Бе о град ском уни -
вер зи те ту. Му зе ју гра да Бе о -
гра да оста вио је сво ју збир ку
сли ка, ски ца и ма па ста рог
Бе о гра да, ко је је на сле дио од
оца. Че сто је го во рио да „тре -
ба да ва ти да би се опет сте -
кло”.

Умро је 12. ја ну а ра 1937. у
Бе о гра ду, у 87. го ди ни. Са -
хра њен је у Пан че ву, у по ро -
дич ној гроб ни ци на ри мо ка -
то лич ком гро бљу, крај пор те
ко ју је он са зи дао. На жа лост,
ни је имао по то ма ка. По сле
Дру гог свет ског ра та ње го ва
имо ви на је на ци о на ли зо ва на.
Она је про це ње на на око 12
ми ли јар ди до ла ра. Да нас ње -
гов лик кра си нов ча ни це На -
род не бан ке Ср би је у апо е ни -
ма од 1.000 ди на ра. Д. К.

Живот је много
богатији од маште…
Снимам тај пејзаж
који је празан, а из
позадине се појављује
један дечак поред
којег скакуће бели
пас. Видим да га
нечим дражи. Како
нам се приближава,
схватамо да му је у
руци мртав пацов. 
У том тренутку они
излазе из кадра, 
а у позадини
протутњи воз!

Љуба Бечејски

Слободан Јовановић
(1975–2019)

Познати панчевачки ди-џеј и про-
дуцент Слоба Јовановић, препо-
знатљив и као DJ Фела, изненада
је преминуо у ноћи између неде-
ље и понедељка. Током дводеце-
нијске каријере сврстао се сво-
јим ангажманом у најутицајније
и најпрепознатљивије панчевач-
ке ди-џејеве. Део је ASAP орга-
низације од њеног оснивања.

Музику је почео да пушта на
Радио Панчеву током деведесе-
тих. Радио је као тонац, затим је постао аутор музичких
емисија, да би дошао и до позиције музичког уредника
тада слушаног радија. Од 2016. године његов музички из-
бор био је део програма омладинског интернет радија
Om ni bu sra dio.ne t.

Паралелно је градио каријеру ди-џеја. Кренуо је од
клубова у свом Панчеву, а пошто су га, поред одличног
музичког укуса, красили шарм и духовитост, те пословна
способност и продорност, његова публика постајала је све
бројнија, па је наступао и у многим другим градовима и
на великим журкама на фестивалима. Наравно, Панчеву
се увек враћао, па је био чест хедлајнер у градским клу-
бовима. Поред музике, бавио се и видео-едитингом.

Иако је имао проблема са срцем, Слоба је до последњег
дана био активан: две вечери пре одласка у вечност на-
ступио је у „Аполу”. И тада је, као и увек, показао своје
умеће, па је добро презнојао поклонике његовог, урбаног
звука. Градски шмекер, заувек.

Сахрањен је 16. октобра на Новом гробљу у Панчеву.

IN ME MO RI AM

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

Чо век ка кав се 
са мо јед ном ра ђа

НАШ ГОСТ: ЉУ БА БЕ ЧЕЈ СКИ, ФИЛМ СКИ СНИМАТЕЉ

СВЕ ЈЕ ЗБИР СЛУ ЧАЈ НО 
ОДА БРА НИХ МО ГУЋ НО СТИ
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УЛИ ЦА ВА СЕ ПЕ ЛА ГИ ЋА

Срп ски про све ти тељ ко јег је Ср би ја хап си ла
У Ср би ји 19. ве ка ни је би ло
књи ге ко ја је ви ше чи та на, и
ве ћи ути цај има ла, од „Ствар -
ног на род ног учи те ља” Ва се Пе -
ла ги ћа. Ра чу на се да је са мо у
пр ве две де це ни је од об ја вљи -
ва ња 1879. го ди не штам па но
250.000 при ме ра ка, при че му
тре ба има ти на уму да Ср ба та -
да укуп но ни је би ло ви ше од
три ми ли о на! И да је ве ћи на
њих би ла не пи сме на!

Пе ла гић је ро ђен 1838. у бо -
сан ској По са ви ни, а у Бе о гра -
ду је упо ред по ха ђао гим на зи -
ју и Бо го сло ви ју. По сле за вр -
ше не гим на зи је, 1860. вра тио
се у Брч ко и три го ди не слу -
жбо вао као учи тељ, а за тим је
на Мо сков ском уни вер зи те ту
слу шао пре да ва ња из ме ди ци -
не. Из Ру си је се вра тио са иде -
ја ма за на ци о нал ни пре по род
срсп ког на ро да. Уз по др шку
срп ске вла де 1866. осни ва у
Ба ња лу ци бо го сло ви ју, ко ја је
пред ста вља ла и пр ву сред њу
шко ла у Бо сни и Хер це го ви ни.
До би ја мо на шки чин ар хи ман -
дри та, а три го ди не ка сни је,
по сле ту че са Тур ци ма у ко јој
је шти тио сво је ђа ке, осу ђен је
на 101 го ди ну про гон ства у Ма -
лу Ази ју. За ла га њем Ру си је,
1871. вра ћа се у Ср би ју, при -
хва та со ци ја ли стич ке иде је Све -
то за ра Мар ко ви ћа и ски да ман -
ти ју, а срп ске вла сти га због
по ли тич ког ра да не ко ли ко пу -
та хап се. У за тво ру, у За бе ли, и
умре ће 1899. го ди не.

За њим су оста ли број ни по -
ли тич ки спи си, али га је Ср би -
ја упам ти ла по „На род ном учи -
те љу”. Јед но став ним, ја сним је -
зи ком, ра зу мљи вим за ши ро ке
ма се, Пе ла гић је ис пи сао по у -
ке о чу ва њу здра вља, као и

савете за во ђе ње до ма ћин ства
– од то га ка ко тре ба се ја ти пше -
ни цу, па до упут ства за пра -
вље ње са пу на за ру бље, чи шће -
ње фле ка, и спра вља ње ви на
од ку пи не.

За чи та о це оног до ба нај ва -
жни ји је био „ле кар ски оде -
љак”, са опи сом мно гих бо ле -

сти, њи хо вим узро ци ма и  по -
сле ди ца ма, и са прак тич ним
упут стви ма за ле че ње на род -
ном ме ди ци ном и упо тре бом
ле ко ви тог би ља. До да на шњих
да на са чу ва но је око сто ти ну
пе де сет пи са ма ко ја су Пе ла -
ги ћу сла ли ње го ви чи та о ци: „За
док то ра, ње го ве ре цеп те и апо -

те кар ске фар ба не во ди це по -
треб но је не ко ли ко ба на ка, што
се љак не ма, и до ста вре ме на, а
ова ко по мо ћу тво је књи ге из -
ле чи се бр зо и јеф ти но”, пи ше
у јед ном од њих.

Пе ла гић је твр дио: „Чист ва -
здух кре пи и ожи вљу је не са мо
те ло и здра вље те ле сно, већ и

дух и па мет... Хо да ју ћи у чи -
стом ва зду ху и ра де ћи чо век
тре ба да се на вик не др жа ти пр -
си из диг ну ти а ако је бес по -
слен, ру ке на ле ђи ма спо ји ти.”
Са ве то вао је да се но ћу спа ва
крај отво ре них про зо ра, да се
у ста ну не су ши ру бље и да се
стан јед ном не дељ но чи сти. Ис -
ти цао је ва жност те ле сног ве -
жба ња: „Без гим на сти ке би за -
вла дао за стој у те лу, а за стој
до но си со бом уко че ност, мли -
та вост и опа да ње.”

О хра ни, из ме ђу оста лог, у
„Учи те љу” пи ше: “У но ви је до -
ба ви ше њих до ка зу ју да љу ди
мо гу жи ве ти без ме са, и тад
да ће би ти здра ви ји и чо веч -
ни ји, но је ду ћи за кла не ле ши -
не – ме со”.

А пре по ру ке они ма ко ји ра -
де, као да су пре пи са ни из да -
на шњих ма га зи на: „Сва ког са -
ха та од се де ња уста ја ти, ма ло
се про ше та ти и ко ји ко мад соб -
не гим на сти ке оба ви ти”.

Ови са ве ти би ли су ра до
прима ни, а ње го ве при ста ли -
це су го во ри ле:”Жи ви мо по
Пе ла ги ћу!”

„Чи та ју ћи про гле да смо на
очи. Сад тек зна мо шта смр ди а
шта ми ри ше”, сто ји у јен дом од
по ме ну тих пи са ма чи та ла ца.

Јед на кра ћа ули ца на Стре -
ли шту но си Ва се Пе ла ги ћа

Р. Т.

ПР ВИ ОК ТО БАР БИО ЈЕ МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН КА ФЕ

ЦР НО И ГОР КО, А ПРИ ЈА
Ка фа, цр ни на пи так без ко јег
ве ћи на нас не мо же да за поч не
дан, нај тра же ни ја је ро ба на све -
ту по сле наф те, али ста нов ни ци
Ср би је ни су на вр ху ле стви це
ка фо пи ја. Мо гло би чак да се
ка же да смо не где на дну сред -
њег де ла ли сте, с го ди шњом по -
тро шњом од 4,41 ки ло гра ма по
ста нов ни ку. Ши ју нас Скан ди -
нав ци, и мно ги дру ги, али ако
је за уте ху – мно го смо „бо љи”
од Ту ра ка, ко ји су с по тро шњом
од 340 гра ма по ста нов ни ку годи -
шње из гу би ли пра во да се „тур -
ска ка фа” и убу ду ће та ко зо ве.
Они, на и ме, пре фе ри ра ју чај.

Што се по чет ка ти че, по у -
зда но се зна да се ка фа, ода кле
год да ву че по ре кло, ни је пи ла
пре 1450. го ди не. Та да је по че -
ла ње на упо тре ба у Аде ну, гра -
ду у Је ме ну, а већ пе де се так
го ди на ка сни је пи је се и у Ме -
ки, за тим у Ка и ру, па Ис тан бу -
лу... Вла сти ће је, уо ста лом као
и сва ку дру гу но во та ри ју, за -
бра њи ва ти, па уки да ти за бра -
не, али за не ких сто ти нак го -
ди на ка фа ће се одо ма ћи ти у
му сли ман ском све ту. У Евро -
пу ће до ћи пре ко Тур ске.

Је дан мле тач ки пу то пи сац бе -
ле жи: „Тур ци стал но се де и пи -
ју, јав но у ду ћа ни ма и на дру -
му, ка ко про ста ци, та ко и нај у -

глед ни ји, не ка кву цр ну во ди цу,
вре лу ко ли ко са мо мо гу да из -
др же, а она се до би ја од се ме на
ка фе, за ко ју ка жу да има моћ
да одр жи чо ве ка буд ним”.

Ме ста где се ка фа слу жи за
но вац, ка фа не, већ кра јем 16.
ве ка по сто ја ла су у ви ше на -
ших гра до ва. Др Ви до је Го лу -
бо вић у сво јој књи зи „Ста ре ка -
фа не Бе о гра да” ка же да су још
1522. го ди не Тур ци у јед ној
згра ди на Дор ћо лу отво ри ли
ка фа ну и у њој слу жи ли ка фу.
Са ра је во је пр ву ка фа ну до би -
ло 1592. го ди не, Лон дон 1652,
две го ди не доц ни је Мар сељ, у
Бе чу је отво ре на 1683. го ди не,
а у Лај пци гу 1694. го ди не.

Али сам из раз „ка фа на” у Бе -
о гра ду и Ср би ји по чи ње да се
ко ри сти тек по сле 1738. го ди не,
ка да су Тур ци сме ни ли Ау стри -
јан це на вла сти. Го лу бо вић, ко -
ме ду гу је мо за хвал ност за број -
не по дат ке из ове обла сти, пи ше
да се у тур ским из ве шта ји ма из
16. ве ка опи су ју бе о град ски ка -
ра ван са ра ји и ха но ви. Ови пр ви
би ли су свра ти шта, а ха но ви су
би ли ком фор ни ји и слу жи ли за
бо ра вак го сти ју ви ше да на.

Пу то пи сац Ке пер пи ше да су
се 1740. у Бе о гра ду ка фа не де -
ли ле на оне у ко ји ма се де хри -
шћа ни и оне у ко је до ла зе му -
сли ма ни, а за „Цр ног ор ла” на

Дор ћо лу, на углу да на шњих ули -
ца Кра ља Пе тра и Ду ша но ве,
ка же да је нај бо ља у гра ду. Ни је
има ла сто ло ве, сто ли це, ни клу -
пе, већ мин дер лу ке пре кри ве не
ћи ли ми ма, а та ва ни ца је би ла
то ли ко ни ска да го сти ни су мо -
гли да се ус пра ве.  Зи до ви су
би ли иша ра ни зе ле ном, цр ве -
ном, мо дром и на ран џа стом бо -
јом, а на ула зу је би ло по ста -
вље но не ко ли ко кр ча га и ибри -
ка. Ка фа на се на ла зи ла на спра -
ту згра де ко ју су Ау стри јан ци,
за свог вак та, ко ри сти ли за не -
ка кве вој нич ке свр хе, па је на
јој био грб – орао, ко ји Тур ци
ни су ди ра ли. Оту да и име...

Што се Пан че ва ти че, не зна
се ко је пр ви отво рио ка фа ну.
Али да их је би ло кад и у

Београ ду, или са мо ма ло ка -
сни је – би ло их је.

Не мач ки пу то пи сац гроф
Хоф ман сег, ко ји је 11. ју ла 1794.
го ди не ују тро до пу то вао вој -
нич ком ла ђом из Зе му на у Пан -
че во, бе ле жи у свом днев ни ку:
„У Пан че ву има мно го до брих
го сти о ни ца, али су ове за то што
је био го ди шњи ва шар, би ле
пре пу не све та”.

У по чет ку је би ла до ступ на
са мо имућ ни ма, али је да нас
до пр ла до свих ку та ка пла не те
и по ста ла гло бал ни фе но мен,
па је чак за слу жи ла и свој пра -
зник, Ме ђу на род ни дан ка фе,
ко ји је про сла вљен 1. ок то бра.

Још 1587. го ди не ше ик Абд
ел Ка дер на дах ну то је сро чио:
„Ка фа је за јед нич ко људ ско благо

и по пут зла та сва ком чо ве ку пру -
жа осе ћај лук су за и от ме но сти.
Та мо где ка фу по слу жу ју, при -
сут ни су љуп кост, ди во та, при -
ја тељ ство и сре ћа. Све бри ге не -
ста ју у тре нут ку ка да шо љи ца с
вре лом ка фом до так не усне”.

Ни су, ме ђу тим, у оно вре ме
ми сли ли та ко.

На са мом по чет ку 17. ве ка
(1605. го ди не) свет се по де лио
на оне ко ји су је во ле ли и оне
ко ју су ка фу сма тра ли „ђа во -
љим на пит ком”. Ови дру ги оти -
шли су код па пе Кли мен та VI-
II и од ње га за тра жи ли да је
сна гом свог ау то ри те та за бра -
ни. Ле ген да ка же да је па па за -
тра жио да, пре не го што донесе
од лу ку, про ба ка фу, а он да је,
по сле пр вог гу тља ја, саопштио

да од за бра не не ће би ти ни -
шта, не го је вер ни ке по звао да
ка фу во ле и ши ре.

У исто то вре ме за бра ну ка -
фе тра жи ле су и же не у Лон до -
ну, јер су им му же ви про во ди -
ли вре ме у ка фа на ма, у ко је
оне ни су има ле при ступ. Ен -
гле ски ња ма је не ко ре као да
ка фа иза зи ва му шку не плод -
ност, па су од град ских вла сти
тра жи ле да је за бра не и та ко
спре че из у ми ра ње на ци је.

И у Тур ској је же на ма био
за бра њен при ступ у ка фа не.
Али при скла па њу бра ка мла -
до же ња је мо рао да обе ћа да
же ну ни ка да не ће оста ви ти без
ка фе, а кр ше ње тог обе ћа ња
сма тра но је ле ги тим ним раз -
ло гом за раз вод. Р. Т.

Васа Пелагић

АРА БИ КА, РО БУ СТА И ОСТА ЛЕ

У све ту по сто је 73 вр сте биљ ке ка фе. Нај по зна ти је су ара -

би ка и ро бу ста. Нај ква ли тет ни ја је ара би ка, ко ја на свет ском

тр жи шту уче ству је са 70 од сто; ње на аро ма има но те ка ра -

ме ле, чо ко ла де и ле шни ка и са др жи од 0,8 до 1,7 од сто ко -

фе и на. Ро бу ста да је ве ћи при нос, от пор ни ја је од ара би ке и

има ве ћи про це нат ко фе и на: од 1,5 до че ти ри од сто. Из ра -

же ни јег је и гор чи јег уку са од ара би ке.

Бра ње ка фе је пи пав по сао, па је за ску пља ње јед ног ки -

ло гра ма по треб но не ко ли ко са ти.

За јед ну шо љи цу еспре са по треб но је од се дам до 7,5 гра -

ма ка фе (за ви си од вр сте), од но сно 42 зр на (јед на бо би ца

са др жи два зр на).

По сле ту че са
Турцима у ко јој је
шти тио сво је ђа ке,
осу ђен је на 
101 го ди ну 
про гон ства у 
Ма лу Ази ју.

Теразије у време Васе Пелагића
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Већ из ве сно вре ме сва ког ви -
кен да у до ло вач ком До му
кул ту ре одр жа ва се „Паб
квиз”. Иа ко иде ја ни је ори -
ги нал на, за сва ку по хва лу је
то што углав ном мла ди жи -
те љи по ме ну тог ме ста кре а -
тив но ко ри сте сво је сло бод -
но вре ме.

Ипак, у пе так, 11. ок то бра,
они су оти шли ко рак да ље,
јер су, по ред скло но сти ка за -
ба ви и уче њу, по ка за ли и пле -
ме ни тост. На и ме, тог да на,
по ред за ба ве и так ми че ња у
зна њу, при ре ђе на је ху ма ни -
тар на ак ци ја за по моћ у ле -
че њу обо ле ле су гра ђан ке Ива -
не Стан ко вић.

По зи ву ор га ни за то ра ода -
зва ле су се еки пе „Тет ки на
де ца”, „Френдс”, „Хај не кен”,
„Основ ци”, „Ва жно је уче -

ствова ти”, „Нај сла би ја ка ри -
ка”, „Ке фа ли це”, „Сун ђер Боб
и зве зди це”, „Ку а ла Лум пур”,
„Фол кло ра ши”, „Јокс”, „Вла -
да и гол ма ни”, „Ми ле ЈНА” и
„По вра так за кљу ча них
фрижи де ра”.

На кра ју је при ку пље но бли -
зу 27.000 ди на ра. Та су ма
можда ни је огром на, али су
мла ди До лов ци по ка за ли оно
нај бит ни је – да има ју ве ли ко
ср це.

Ак ци ја ће би ти на ста вље на
све до ко нач ног Ива ни ног
оздра вље ња.

СЕЛО

Посетиоци су мо гли да
бира ју спе ци ја ли те те
из че тр де сет котлића

Уче ство ва ли 
и Панчев ци

Два на е сти пут су про те клог ви -
кен да у обли жњем Ско ре нов -
цу при ре ђе ни „Да ни ма ђар ске
ку хи ње”. Удар ни дан би ла је
су бо та, 12. ок то бар, ка да су од
ра ног ју тра ста нов ни ци по ме -
ну тог ме ста и број ни дру ги ку -
ли на ри по че ли да уре ђу ју штан -
до ве с хра ном. Не ду го за тим с
ра зних стра на на ва ли ли су љу -
би те љи пи кант ног уку са, а њи -
хов је ди ни про блем био је ка -
ко да иза бе ру чи ме ће об ра до -
ва ти сво ја гур ман ска чу ла.

Нај тра же ни је су би ле „шпе -
ци је” „на ка ши ку” ко је су се
крч ка ле у че тр де се так ко тли -
ћа, пре све га гу ла ши ра зних
„сор ти”, по пут го ве ђег, пи ле -
ћег, свињ ског, ов чи јег, па и „ди -
вљач ког”, а ни је мањ ка ло ни
дру гих сла них и слат ких ђа ко -
ни ја. По зи тив ној ат мос фе ри
по се бан за чин да ва ла је и пре -
по зна тљи во ве се ла ма ђар ска
му зи ка.

Ре до ви за лан гош

Ипак, мо жда нај ду жи ре до ви
фор ми ра ни су ис пред те зги на
ко ји ма су про да ва ни лан гош и
кир теш ко лач, ко је су при пре -
ма ли чла но ви пан че вач ког
МКУД-а „Пе те фи Шан дор”. Њи -
хов пот пред сед ник Ер не Вар га
ка же да то удру же ње већ го ди -
на ма до ла зи код при ја те ља из

Ско ре нов ца, пр вен стве но ка ко
би пред ста ви ли сво ју ор га ни за -
ци ју, а ка да се све са бе ре и оду -
зме, за ра де го то во да и не ма.

Глав ни мај сто ри за чу ве ни
лан гош би ле су Ана Ко лар, Жу -
жа на Вар га, Ве ра Ранц и Маг -
да ле на Фо раи. Она на во ди да
је реч о те сту пр же ном у вре -
лом уљу, на ко је се ка сни је ма -
жу па вла ка, сир тра пист и на -
дев од бе лог лу ка по то пље ног
у сир ће и уље. С дру ге стра не
штан да вр тео се по пу лар ни кир -

теш, на да ле ко по зна ти ко лач у
об ли ку ваљ ка, ко ји је сво јим
ве штим ру ка ма при пре ма ла
Ма ри ја Ко вач.

По тра ди ци ји, сва ке го ди не
на углу глав не рас кр сни це ло -
ци ра на је Ме са ра „Пап”, ко ја
је по но во ну ди ла тра ди ци о нал -
не до ма ће ме сне ко ба си це, као
и та ко зва не ур ке, пра вље не од
из ну три ца и пи рин ча. За штит -
но ли це ове ско ре но вач ке фир -
ме је Ило на Сат ма ри. Она сво -
јим из гле дом и пре по зна тљи -

вим чар даш чи зми ца ма пле ни
од по чет ка ове ма ни фе ста ци -
је, ко ја је, пре ма ње ним ре чи -
ма, у ме ђу вре ме ну по ста ла ве -
ли ка атрак ци ја, па по ред мно -
го број них го сти ју из бли же или
да ље око ли не, све је ви ше и
го сти ју из ино стран ства, пре
све га из Ма ђар ске, а ове го ди -
не до шла је и гру па Не ма ца.

Пу ков нич ка ко тло ви на

С дру ге стра не је, за ову при -
ли ку не за о би ла зни Зол тан Да -
ни, чу ве ни ко ман дант не са ло -
ми ве је ди ни це про тив ва зду шне
од бра не на ше вој ске ко ја је
„ски ну ла” не ви дљиви НА ТО
ави о н, као и увек пра вио ко -
тло ви ну, тра ди ци о нал ни ма -
ђар ски спе ци ја ли тет у та њи ра -
стом ко тли ћу.

– Са стра не се пе ку кр ме на -
дле и ко ба си ца, а у сре ди ни се
крч ка по вр ће, и то што ра зно -
вр сни је – цве кла, шар га ре па,
пер шун, лук, па при ка, па ра дајз
и, на рав но, бе ли лук. Нај бит -
ни је је да се ма са до бро уку ва и
сје ди ни. По ред то га, пра ви мо и
чип ка сте кроф не. Ина че, ова
ма ни фе ста ци ја је иде ја мог бра -
та Ер неа, ко ју сам зду шно по -
др жао. По ен та је да се дру жи -
мо, за ба вља мо и ку ва мо спе ци -
ја ли те те ко јих не ма на сва ко -
днев ној тр пе зи. Чи ни ми се да
је из го ди не и го ди ну го сти ју
све ви ше, али је про блем то што
је ста нов ни ка на шег се ла све
ма ње, па го то во да и не ма ко да
ку ва. Пре не ко ли ко го ди на би -
ло нас је три хи ља де, а са да је -
два око хи ља ду – ис ти че ле ген -
дар ни пу ков ник у пен зи ји.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕД СТА ВЉА МО УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА – „СО СЕ” ИЗ БРЕ СТОВ ЦА (1)

Од тка ња до по мо ћи хен ди ке пи ра ним осо ба ма
Ме ђу на род ни дан же на на се -
лу обе ле жа ва се од пре је да на -
ест го ди на сва ког 15. ок то бра.
Ота да се и у на шој зе мљи
одржа ва ју раз не при го де, с
основ ним ци љем да се на зна че
уло га и до при нос при пад ни ца
не жни јег по ла пре вас ход но у
уна пре ђе њу по љо при вред ног и
ру рал ног раз во ја.

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

Ак тив же на „Со се” осно ван је
2013. го ди не у ка фа ни бре сто -
вач ког До ма пен зи о не ра, а
пред сед ни ца тог удру же ња
Мил ка Чу рић на во ди да је све
по че ло нео ба ве зном из ло жбом
ра до ва ње них су гра ђан ки.

– На стар ту нас је би ло пет -
на е стак, а тај број је ма ње-ви -

ше остао исти до да нас. Јед ни
од ла зе, дру ги до ла зе, а има и
нас ко ји смо све вре ме ту. На -
рав но, не ки су ак тив ни ји, док
не ки тек по вре ме но до ла зе. Већ
пр ве го ди не ус пе ли смо да од
До ма кул ту ре до би је мо про -
сто ри ју, ко ју смо адап ти ра ли
уз по моћ Гра да Пан че ва, а на -
ред не го ди не ку пи ли смо раз -
бој. На кон то га смо по че ли да
при ре ђу је мо кур се ве тка ња, као
и обу ке на те му из ра де пред -

ме та у тех ни ка ма де ку паж или
кви линг, ко је су мно ге же не
про шле – ис ти че пред сед ни ца.

За уре ђи ва ње про сто ри ја „Со -
се” су ан га жо ва ле мал те не це -
ло се ло, а сва ко ко се раз у ме у
не ку мај сто ри ју свој део по сла
од ра дио је бес плат но.

– Ути ца ле смо на то да што
ви ше су гра ђа на из ор ма на из -
ва ди не по треб не ста ре ства ри,
ко је су нам по слу жи ле као екс -
по на ти. Ре ци мо, на пра ви ли смо

ет но-ку хи њу, чи ји еле мен ти да -
ти ра ју од пре око сто го ди на, а
има мо и исто то ли ко ста ре стол -
ња ке, као и раз не ин стру мен -
те, по пут бе ге ша или до бо ша –
ка же Мил ка Чу рић.

Она до да је да се чла ни це
обич но оку пља ју пет ком, ка да
пла ни ра ју ра зно вр сне кре а тив -
не, па и ху ма ни тар не ак ци је.

– Ве о ма ра до у сво је ак тив -
но сти укљу чу је мо школ ску де -
цу, јер у сва ком раз ре ду има по
не ко ли ко за ин те ре со ва не де це,
а нај ви ше па жње при ву кла им
је из ра да ве за. Сaрађујемо и с
Цр ве ним кр стом и дру гим во -
лон тер ским ор га ни за ци ја ма, од
ко јих смо успе ва ли да до би ја -
мо по моћ за на ше со ци јал но
угро же не су гра ђан ке, док смо,
при ме ра ра ди, по је ди ним же -
на ма обо ле лим од кар ци но ма
обез бе ђи ва ли огрев. При дру жи -
ли смо се и ак ци ји „Чеп за хен -
ди кеп”, чи ји је циљ на бав ка по -
ма га ла за оне ко ји ма је то нео -
п ход но – на во ди ова „со са”.

ОДР ЖА НИ ДВА НА Е СТИ „ДА НИ МА ЂАР СКЕ КУ ХИ ЊЕ”

СКО РЕ НО ВАЦ – ЕЛ ДО РА ДО ЗА ГУР МА НЕ

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГО ДИ ШЊИ ЦА ОСЛО БО ЂЕ ЊА ГЛО ГО ЊА У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ

Да се ћа ње на жр тве фа ши зма не из бле ди
Пре да ва ње одр жао
исто ри чар Ср ђан
Божо вић

По во дом обе ле жа ва ња се дам -
де сет пет го ди на од осло бо ђе -
ња Пан че ва и окол них ме ста у
че твр так, 10. ок то бра, у гло -
гоњ ском До му кул ту ре исто ри -
чар Ср ђан Бо жо вић одр жао је
за ни мљи во пре да ва ње на те му
„От пор фа ши зму у Ба на ту у то -
ку Дру гог свет ског ра та”.

До га ђај је по чео при ка зи ва -
њем сним ка ма са кра над не ду -
жним ци ви ли ма, за бе ле же ног
ру ком не мач ког рат ног фо то -
гра фа, де сет да на од ула ска вој -
ни ка Вер мах та у наш град. Из
тог раз ло га, ка ко је пу бли ци
пре до че но, у наш град је до шла
те ле ви зи ја из Хам бур га, ка ко
би од Бо жо ви ћа, ко ји је и кустос

у На род ном му зе ју Пан че ва, до -
би ла све до че ња ро ђа ка оних ко -
је су на ци сти по гу би ли ис пред
пра во слав ног гро бља.

Исто ри чар је, по ред оста лог,
на вео да су бор бе с на ци сти ма
за осло бо ђе ње гра да би ле же -

сто ке, као и да је у њи ма из гу -
би ло жи вот сто два де сет цр ве -
но ар ме ја ца и пет пар ти за на.

У сам Гло гоњ је 4. ок то бра
1944. јед на со вјет ска је ди ни -
ца умар ши ра ла без ис па ље ног
метка.

У се лу је би ло мно го не та ко
по зна тих хе ро ја, по пут ме шта -
на Не ма ца, ко ји су на по чет ку
ра та спа са ва ли Ср бе, док је на
кра ју би ло обрат но, ка да су се
Шва бе кри ле код ком ши ја по
та ва ни ма да их не за ро бе ру ски
вој ни ци и не од ве ду у не ки логор.

Бо жо вић је од го ва рао и на
пи та ња пу бли ке, од ко јих се
из два ја ју она у ве зи са Стра ти -
штем и спа са ва њем аме рич ких
пи ло та, а на по ме нуо је да за
вре ме Дру гог свет ског ра та ни -
је би ло ор га ни зо ва них чет нич -
ких фор ма ци ја на те ри то ри ји
Ба на та и Вој во ди не.

Тре ба ре ћи да је овај исто -
ри чар за сво ју књи гу „Ди ви зи -
ја ’Принц Еу ген’” ма те ри јал и
дра го це на све до чан ства тра -
жио и ме ђу ме шта ни ма Гло го -
ња ко ји су пре жи ве ли фа ши -
стич ку оку па ци ју.

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА У ДО ЛО ВУ

„Паб квиз” за Ива ну

Шармантна Илона и Месара „Пап” 
обележили су манифестацију

Кутак брестовачког актива

Ба нат ски Бре сто вац: За ме -
ње ни су про зо ри на згра ди
Ме сне за јед ни це, као и на До -
му кул ту ре, а на том објек ту
уско ро ће по че ти ре кон струк -
ци ја фа са де. Деч ја не де ља у
шко ли обе ле же на је број ним
про гра ми ма, по пут пре да ва -
ња о зна ча ју ме да или по зо -
ри шне пред ста ве „Ма ша и ме -
да у бор би про тив ка ри је са”.
Из ло жба умет нич ке фо то гра -
фи је ау то ра Вла ди ми ра Чер -
вен ке под на зи вом „Нео бич -
на при ча” би ће отво ре на у пе -
так, 18. ок то бра, у 19 са ти, у
га ле ри ји Ва тро га сног до ма.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом
кул ту ре ове не де ље за по чи ње
ра до ве на пред њем де лу, за
ка да је пла ни ра на и са на ци ја
кро ва, то јест пре трес и за ме -
на цре па. Ко му нал но пред у -
зе ће оба вља сит не по прав ке
на во до ме ри ма.

До ло во: Ху ма ни тар ни „Паб
квиз” при ре ђен је у пе так, 11.
ок то бра, ка да су при ку пља ни
при ло зи за по моћ у ле че њу
Ива не Стан ко вић. То ком Деч -
је не де ље, у че твр так, 10. ок -
то бра, ђа ци из ни жих раз ре -
да по се ти ли су Ме сну за јед -
ни цу и Дом кул ту ре.

Гло гоњ: По во дом Деч је не -
де ље у че твр так, 10. ок то бра,
у До му кул ту ре одр жа на је
пред ста ва „До жи вља ји мач ка
То ше”, а по том и пре да ва ње
на те му „От пор фа ши зму у
Вој во ди ни 1942. го ди не”, ка -
да је го во рио исто ри чар Ср -
ђан Бо жо вић. Те ку при пре ме
за „Да не по вр та ра”, ко ји ће
би ти одр жа ни у не де љу, 27.
ок то бра.

Ива но во: При јем пр ва ка у
Деч ји са вез при ре ђен је у пе -
так, 11. ок то бра, а уче ни ци
ви ших раз ре да ишли су у би -
о скоп. Пра зник Цр кве Све тог
Вен де ли на би ће обе ле жен у
не де љу. 20. ок то бра, ка да ће
би ти слу же на и све та ми са.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је,
уз по моћ рад ни ка ЈКП-а „Вод-
ком”, по ста ви ла мо би ли јар за

се де ње на та ко зва ној Ма рекс
пла жи на Та ми шу, а ду плом
клац ка ли цим обо га ће но је
игра ли ште у Ма шин ској ули -
ци. Нај мла ђи по гон До бро -
вољ ног ва тро га сног дру штва
при пре ма се за так ми че ње на -
ред ног ви кен да. Же не из Ме -
сне за јед ни це, „Вод-ко ма” и
До ма кул ту ре са мо и ни ци ја -
тив но су по са ди ле цве ће у
жар ди ње ре ис пред згра де се -
о ске упра ве.

Ка ча ре во: У про сто ри ја ма
Удру же ња Ма ке до на ца „Вар -
дар Ка ча ре во” у пе так, 11. ок -
то бра, обе ле жен је Дан устан -
ка у Ма ке до ни ји уз пре да ва -
ње и дру же ње уз му зи ку. Су -
тра дан су чла ни це Удру же ња
же на „Ет но-ку так” го сто ва ле
на ма ни фе ста ци ји у Ма лом
Иђо шу, а два да на ка сни је и у
Ко ва чи ци.

Омо љи ца: Ас фал ти ра ње Ули -
це Јо ва на Ду чи ћа за вр ше но
је про шле не де ље. У окви ру

Деч је не де ље, уче ни ци су, по -
ред оста лог, об и шли Ме сну
за јед ни цу, у ко јој су им пре -
до че ни де та љи у ве зи са из -
град њом и уре ђе њем се ла, док
су у про сто ри ја ма ко му нал -
ног пред у зе ћа слу ша ли о еко -
ло ги ји и ре ци кла жи.

Стар че во: Ре кон стру и са на је
пе шач ка ста за код ло ка ци је
по зна те као „Ло ли ни ца”, а
про те клих да на спро ве де на је
ак ци ја од но ше ња ка ба стог
сме ћа. Кон церт рок са ста ва
„Ел вис ЈР Кур то вић” би ће одр -
жан у че твр так, 24. ок то бра,
од 21 сат, у Кре а тив ном кул -
тур ном клу бу.

Месне актуелности 
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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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински коцка

• Ковински орах

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(8
/2

7
5

9
7

8
)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ПРОДАЈЕМ фијат пунто,
2002, у добром стању.
063/771-15-68 (СМС)

ШКОДА фабија, караван,
2004, дизел, 195.000,
1.900 евра. 0622/251-669.
(284467)

ФОРД фијеста 1998. годи-
ште, нерегистрован, још
један у деловима, цена до-
говор, звати после 17 сати
+ 46769/207966 и
064/525-77-85. (283947)

ДАЧИЈА логан 1.4, 2005,
клима, није регистрована.
064/587-50-24. (284321)

СТИЛО 1.6, 2004, петора
врата, атестиран плин,
власник. 064/587-50-24.
(284321)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2008, у
деловима. 064/587-50-24.
(284321)

ПУНТО 1.2, 2010, петора
врата, фул опрема, ате-
стиран плин, власник.
064/130-36-02. (284321)

ПРОДАЈЕМ опел астру ка-
раван, 1.6, ензин, 2007.
годиште. 060/525-41-07.
(284336)

ПОЛО 1.2, бензин, 2007,
није увоз, 3.500 евра.
064/196-41-81. (284335)

ПУНТО 1.2, 8 в, 2009, 5 В,
металик сив, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(284353)

КУПУЈЕМ возила до 500
евра, стање небитно, ис-
плата најреалнија.
060/135-08-48, 063/836-
73-16. (284465)

КУПУЈЕМ возила, стање
небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (284281)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.400 евра. 062/193-36-05.
(283281)

ПРОДАЈЕМ гаражу, на Ко-
тежу 2, вел. 2.5 са 5,2 м,
Тел 062/014-84-25 (СМС)

ПРОДАЈЕМ металну гара-
жу 5.20 х 2.60. Тел.
013/371-919, 064/159-35-
27. (284248)

ГАРАЖУ у центру прода-
јем или издајем, Браће Јо-
вановић 24. 064/190-34-
49. (284307)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. Тел. 062/339-299.
(284447)

РЕНО 5, 1998, одличан,

голф 1.3, 1991, одличан,

култиватор 506, точкови,

плуг, фреза. 064/956-08-

66. (284183)

ПРОДАЈЕМ шевролет ка-

лос, 1.2, 2006. годишрте,

изванредан. 064/458-70-

60. (284187)

ФИЈАТ мареа, година про-

изводње, 2002, кубикажа

1900, 110 кс. 062/801-97-

58. (284235)

ЗАСТВА 101, регистрована

до априла, бела, исправна,

35.000 динара. 063/422-

429. (284146)

СЕАТ кордоба, 1995, реги-

строван до маја 2020,

атест плина до 20223, од-

лично стање. 064/273-60-

62. (284375)

КЛИО 1.2, 2002, троје вра-
та, регистрован годину.
064/587-50-24. (284393)

ВЕКТРА 2001. годиште,
2.0, регистрован до маја,
може замена за мањи.
061/164-69-53. (284423)

ПУНТО 2005, регистрован,
1.200 евра. 064/128-23-38.
(284262)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,

16 мм и све врсте видео-

касета кквалитетно пре-

снимавам на ДВД.

063/288-278. (284188)

ПРОДАЈЕМ електрични

шпорет, равна плоча, две

веш-машине, ТВ флипс.

063/158-27-50. (284417)

ВЕШ-МАШИНА, мини

шпорет, кухињски бојлер и

половни делови од веш-ма-

шина. Тел. 013/252-05-10,

063/703-76-07. (284255)

ПРОДАЈЕМ замрзивач 400

литара, пећ на плин.

013/601-281. (284418)

САНДУЦИ од стакла, ча-

мова даска. 062/400-285.

(283877)

ОТКУП и продаја полов-

них телевизора. 064/564-

14.14. (283711)

ПРОДАЈЕМ шпорет на др-
ва, пуромат, мењач ауди,
бојлер 10 л. 061/644-62-
07. (283922)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 4.5
кв. Тел. 062/873-62-98.
(284202)

ПРОДАЈЕМ кавезе за коке
носиље, товне пилиће, че-
рупаљку, шурач, левке.
063/360-165. (283850)

ПРОДАЈЕМ машину за

производњу папирних џа-

кова. Тел. 064/424-95-10.

(284117)

ПРОДАЈЕМ два гардероб-

на двокрилна ормана,

јефтино. 064/134-62-62.

(283895)

ТЕЛЕВИЗОР грундинг 49

инча, смарт 4 К, гаранција

2021, 350 евра. 060/364-

88-00. (284001/р)

ПРОДАЈЕМ око педесет

стабала јаблана, бели, ста-

рих око тридесет година.

063/325-627, 063/341-880.

(284161)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу.

065/363-14-24. (284168)

ПРОДАЈЕМ мали фрижи-

дер у гарантном року.

064/505-73-01. (284172)

ПРОДАЈЕМ електричну

машину за млевење меса и

топ за кобасице. 063/154-

93-91. (2841509

ПРОДАЈЕМ половну ис-

правну веш-машину горе-

ње. 063/617-421. (284240)

ПРОДАЈЕМ термоакуму-

лациону пећ 3.5 кв. ТВ

век, добро очуван.

066/310-029. (284251)

САЛОНСКА гарнитура би-

дермајер, добро очувана и

стаклена витрина. Тел.

013/232-10-69. (284260)

ДАЈЕМ 17 коза и јарца за

8 прасића, просек 22 кг,

продајем и магарца. Мо-

гућ договор. 064/121-43-

65. (284190)

ПРОДАЈЕМ тучани шпорет

на чврсто гориво, 50 евра.

Тел. 060/163-35-95.

(284209)

ПРОДАЈЕМ гардеробер,

тоалетни сточић са огле-

далом, писаћи и компју-

терски сто, витрину.

064/415-96-61. (284225)

БУРАД, нова, храстова,
култиватор дизел 8 коња,
кауч, ново. 064/450-585.
(284229)

ПРОДАЈЕМ двосед, тросед
и фотељу. 064/134-26-40. 

ГРЕЈАЛИЦА електроник,
ростфрај шерпе комплет,
машина за резанце, фоте-
ље. 064/955-51-85.
(284303)

ПОТПУНО очувана дечја

колица продајем. 064/252-

47-55. (284320)

КАЗАН за печење ракије

издајем. Дуле, 064/163-

58-85. (284356)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи (2, 3, 4, 6 квм),

достава, гаранција, ре-

монт. 063/705-18-18, 335-

930. (284264)

ПРОДАЈЕМ „бебето” 3 у 1,

близаначка колица, по-

вољно. 062/819-56-41,

060/160-59-59. (284333)

ФОТЕЉА мојца, самачки

кревет, кофер шиваћа,

сто, столице, угаона.

063/861-82-66. (284355)

ФРИЖИДЕЕР, микротала-

сна, судо-машина, комби-

новани фрижидер – два

мотора, уградна рерна.

063/861-82-66. (284355)

ПРОДАЈЕМо усисвач кир-

би нов, неупотребљаван.

Тел. 063/537-003. (284270)

МЕСНАТА прасад на про-

дају, услуга клања гратис.

060/444-55-03, Милија.

(284276)

БИБЕР цреп, полован, 8

динара комад. 013/321-

15-96. (284283)

ДСВА дрвена трокрилна

прозора 160 х 130, три

кровна прозора, 105 х

114, бицикл. 063/752-17-

93. (2874325)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,

комбиновани фрижидер,

замрзивач вертикални, мо-

же ваше неисправно.

064/129-73-60. (284372)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, повољно. 061/198-81-

42. (284379)

ПРОДАЈЕМ нове металне

кревете на спрат и душе-

ке, 200 х 90. 064/143-52-

98. (284430)

ПРОДАЈЕМ климе, нове

gree 12., 25.000. 064/143-

52-98. (284430)

ПРОДАЈЕМ кухињске еле-

менте, судопера 3.000 ди-

нара, нова. 063/773-45-97,

371-568. (284398)

ПРОДАЈЕМ очувану ТА

пећ, 3 кв. 064/558-42-90,

013/354-555. (1284431)

НА ПРОДАЈУ кухиња, спа-

ваћа соба, витрина.

064/558-42-90. (284431)

ПРОДАЈЕМ/УСТУПАМ

гробницу на Старом гро-

бљу, договор. 064/255-61-

50. (284442)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, гаранција, вршимо по-

правке. 064/588-95-48.

(284446)

БАЛИТАНА детелина, си-

рак, прасићи на продају.

Мића, 064/303-28-68.

(284454)

ПРОДАЈЕМ ствари из ста-

на. 063/601-037. (284460)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност небитна, вршимо
ремонт ваших пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(284264)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (283694)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, слике, стари
новац, сатове, сифон фла-
ше, стрипове, старе играч-
ке, старо покућство. 335-
930, 063/705-18-18.
(284264)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (284167)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, перје,
ТА пећи, гвожђе. 066/900-
79-04. (284163)

КУПУЈЕМ акумулаторе,
гвожђе, лим, алуминијум,
бакар, месинг, веш-маши-
не, шпорете, итд. 061/322-
04-94. (284422)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
телевизоре, фрижидере,
акумулаторе. Чистим тава-
не, подрум. 061/206-26-
24. (284422)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

месинг, бакар, купујем

фрижидере, чистим тава-

не, подруме, радимо све

послове. 061/321-77-93.

(284422)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре. 064/158-44-10,

063/101-11-47. (284439)

НА ПРОДАЈУ викендица у

Д. Пешчари - Девојацки

бунар удаљена 100 м од

будућег аква парка. Могу-

ће одложено плаћање и

разне компензације. Тел.

060/622-18-37, 064/450-

78-91 (СМС)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 90

квм, први спрат, двори-

ште, укњижено, 27.000.

„Нишић”, 064/206-55-74.

(284288)

ПРОДАЈЕМ градско грађе-

винско земљиште, 215

ари, на Новосељанском

путу, моће се парцелисати

на мање. 062/403-241.

(284160)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

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

11-47. (283694)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОTРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

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.

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
064/158-44-10, 063/101-11-47

(2
8

2
2

7
4

)

Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

КУЋА на плацу 8 ари на
Тесли, стамбено пословна
зона, може још један плац
10 ари, фронт 22 м.
064/222-51-33. (284229)

ИЗДАЈЕМ на годину 3,5
ланца земље у комаду, за-
орана стрника. 062/403-
241. (284160)

КУЋА, 140 квм,  центар
Иланџе, 16 ари. замена,
доплаћујем. 064/075-23-
67. (284174)

СТАРЧЕВО, Шумице,120

квм, 4 ара, 26.000, дого-

вор. (677), „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-74.

(284288)

ПРОДАЈЕМ обновљену ку-

ћу Панчево-Топола, са

плацем 7 ари. 064/134-97-

60. (284214)

ПРОДАЈЕМ кућу, завршни

радови, нова Миса, кера-

мичке подне плочице.

064/221-36-12. (284192)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм,

5 ари, 35.000. (49) „Му-

станг”, 062/226-901.

(284330)

КУЋУ продајем са 7 ари

плаца, гаража, помоћни

објекти, сво покућство, це-

на договор. 064/510-67-

81. (284115)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

у Иванову. Тел. 062/415-

359, 064/828-36-26.

(283955)

ПРОДАЈЕМ легализовану

кућу на Кудељарсцу, 9 ари

плаца. 064/040-82-72.

(284002)

НА ПРОДАЈУ двоспратна

кућа, 250 квм, Качарево,

одлична локација.

063/401-052. (28365

ПЛАЦ 7 ари, Баваништан-

ски пут, 22.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(284290)

ПРОДАЈЕМ викендицу,

Делиблатска пешчара –

Девојачки бунар, близу

аква парка. 064/450-78-

91. (284214)

ПЛАЦ од 30 ари, на про-

дају, у Омољици, власник.

069/714-128. (284141)

ПРОДАЈЕМ укњижену не-
покретност – башта, Ново-
сељански пут, прво српско
поље. 064/128-22-06.
(284171)

ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари, 130
квм, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/928-
89-68. (284246)

КУЋА, 120 квм + локал, 7
ари, у близини надвожња-
ка за Вршац. 013/232-10-
69. (284260)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева. 063/709-44-97.
(284215)

ПЛАЦ 7 ари у Омољици.
064/460-58-56. (284205)

КУЋА, 120 квм, два стана,

5,5 ари, Цара Душана.

064/075-23-67. (284174)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18

ари, 1/1 Кудељарски на-

сип. Сређен и уређен,

ограђен. 063/472-660.

(284217)

ЊЕГОШЕВА - близина. Је-

динствена понуда, језгро

града, 109 квм, 56.900.

АМК продаја, 061/262-08-

44. (284441)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,

Банатско Ново Село, цен-

тар, повољно. 060/615-10-

24. (284222)

ПРОДАЈЕМ њиву од три

ланца, између Владими-

ровца и Банатског Новог

Села. 065/974-89-94.

(284226)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,

на Кудељарцу. Тел.

062/818-25-05. (284292)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље на Новосељанском

путу. Тел. 063/103-04-33.

(284308)

КУЋА, Старчево, легализо-

вана, 12 ари, 1/1, са по-

моћним просторијама.

064/190-34-49. (284306)

МИСА, 122 квм, две једи-

нице, 7 ари, 38.000. (324),

„Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (284309)

ЦЕНТАР, Браће Јованови-
ћа, изузетна понуда стам-
бено пословног објекта,
550 квм. АМК продаја,
061/262-08-44. (284441)

МОНТАЖНА нова кућа,

70 квм, 17.000 евра, Коза-

рачка, 2 ара. 062/830-29-

01. (284395)

ПРОДАЈЕМ плац на Миси,

7 ари. 062/334-348.

(284227)

КУЋА на продају, Карау-

ла. Тел. 069/225-94-76.

(284322)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-

љари, 5 ари, Преспанска

улица. 060/434-45-01.

(284351)

ГОРЊИ ГРАД, кућа на 5

ари, 63.000, близу центра

са две стамбене јединице,

договор. „Лајф”, 061/662-

91-48. (284346)

СТАРА МИСА, старија ку-

ћа, 79 квм, 3.3 ара,

16.000. (353) „Премиер”,

063/800-44-30. (284374)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

викендица, струја, вода,

10 ари, 18.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(284380)

ШИРИ центар, кућа 130

квм, 3.5 ара, 65.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(284380)

ПЛАЦ на Кудељарцу, 18.5

ари. 063/837-91-30.

(284428)

КУЋА, Краљевића Марка

17. 063/837-91-30.

(284428)

ПРОДАЈЕМ кућу, Качаре-

во, 55 квм, одмах усељива,

старија, добро очувана,

мало баште, добро место,

папири чисти, продаје ста-

рија особа, паре су ми по-

требне за дом. Хитно. Ви-

ше индформација на

061/239-09-87. (284277)

КУЋА 100 квм, Миса,

25.000 евра, 4 ара, Коза-

рачка. 062/830-29-01.

(284395)

КУЋА 60 квм, Миса,

13.000 евра, 2 ара, Коза-

рачка. 062/830-29-01.

(284395)

КУЋА 100 квм, усељива,

Качарево, на продају.

064/172-86-12. (284406)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље, Качарево. Тел.

064/178-85-36. (284418)

ПРОДАЈЕМО плац у песку

код Девојачког бунара.

Тел. 063/537-003.

(284270)

СТАРА кућа на 6 ари пла-

ца, близина центра.

064/136-42-00. (284376)

НА ПРОДАЈУ кућа 96 квм,

на 5 ари плаца у најатрак-

тивнијем делу Девојачког

бунара. Комплетно наме-

штено, легализована,

19.500. 064/121-84-74.

(284429)

ПОТРЕБНА кућа за изда-

вање, на дужи временски

период, околина Панчева,

потребан магацин.

064/558-42-90. (284431)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.

064/369-47-02. (284157)

КУПУЈЕМ кућу или грађе-

винско земљиште у центру

Панчева. Звати, 063/187-

66-07. (284440)

КУПУЈЕМ плац преко 4

ара, на бољој локацији.

063/354-482. (284102)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-

лишту. 066/937-00-13

(СМС)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, једноипособан, плац

код Бање, 7,6 ари.

064/021-19-31. (и)

ТЕСЛА, касарне, ренови-

ран, двоипособан, ВП,

35.000, сређен двособан,

договор.  „Лајф”, 061/662-

91-48. (284346)

ТОПОЛА, приземни тросо-

бан 80 квм, двориште,

22.000. (49) „Мустанг”,

062/226-901. (284330)

66 КВМ – ПР, 19.500, Ми-

са; 30 квм – 21.000, Мар-

гита. 063/377-835.

(282654)

66 КВМ – ПР, 19.500, Ми-

са; 30 квм – 21.000, Мар-

гита. 063/377-835.

(282654)

МИСА, сређена етажа 104

квм, I, ЕГ, 38.000. (49)

„Мустанг”, 062/226-901.

(284330)

МИСА, 133 квм, трособан,

леп, дворишт4е, гаража,

45.500. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(284309)

ТЕСЛА, 40 квм, једноипо-

собан, леп дворишни, ЕГ,

18.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(284309)

НОВОГРАДЊА, 60 квм,

подно грејање, 750

евра/квм. (188), „Una Dal -

li”, 064/255-87-50.

(284290)

ЦЕНТАР, 55 квм, I, ЕГ, но-
вији, 42.000. (49) „Му-
станг”, 062/226-901.
(284330)

ЦЕНТАР, 74 квм, салонац,
грејање гас, 44.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(284290)

ЦЕНТАР, нов трособан,
73.000; салонски 136 квм,
93.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (284346)

КОТЕЖ 1, 64 квм, IV, ЦГ,
29.000; Котеж 2, двосо-
бан, 38.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (284346)

СТРЕЛИШТЕ, IV, ЦГ (84 +
6 + 6) квм, два купатила.
064/163-57-59.  (284334)

НОВОГРАДЊА, најбоља
локација за становање.
Центар, од 38 квм, АМК
продаја. 061/262-08-44.
(284441)

ДВОИПОСОБАН стан, Ка-
рађорђева улица, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (284342)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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 Љубица Лазић
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



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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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

Ћевабџиници

„Хало Лесковац”

потребан

ПОСЛОВОЂА

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Тел. 062/896-39-78
(6/284305)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној

пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића

бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном.

• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на роб-

ној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Ше-

мића бб по почетној цени од 5.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине

10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине

10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 3/4 , укупне површине 25,48 м², на

робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара

Шемића бб по почетној цени од 1.000,00 динара

по метру квадратном.

• Локал Панки 2, укупне површине 16,08 м² , на

робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара

Шемића бб по почетној цени од 2.000,00 динара

по метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана

објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-

ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-

рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-

лене пијаце у Панчеву.

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, ЦГ, IV, ПВЦ, 27.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (284330)

МАРГИТА, новији део ку-
ће, 33 квм, ТА, 18.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (284330)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 061/382-
88-88. (284312)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54
квм, трећи спрат, ЦГ,
30.000. (677), „Нишић”,
064/206-55-74. (284288)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, IX спрат,
42.000. (677), „Нишић”,
064/206-55-74. (284288)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
квм, девети спрат, 35.000,
договор. (677), „Нишић”,
064/206-55-74. (284288)

СТАН, 57 квм, Стрелиште,
на продају. Тел. 00387 662
38 194 (284286)

КОТЕЖ 1, 2.0, IV, ЦГ, до-
говор, Миса, етажа, 135,
46.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (284287)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1,
57 квм, IV спрат, ЦГ, усе-
љив. 0’66/804-46-39.
(284278)

ТРОСОБАН, изузетно ре-
новиран,пепељаре, 54 квм.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (284275)

ЈЕДНОСОБАН,. ЦГ, Котеж
1, 29,40 квм, тераса, пети
спрат, без лифта, повољ-
но. (470), „Дива некретни-
не”, 064/246-05-71.
(284275)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
66 квм, у центру или ме-
њам за кућу на Миси.
060/035-33-63. (2841669

КОТЕЖ 2, двособан, при-
земље, реновиран стан,
два мокра чвора, тераса,
подрум. 063/617-421.
(284240)

ТЕСЛА, трособан, сређен,
усељив, власник. 013/331-
079. (284200)

СОДАРА, војне зграде, че-

творособан, II, реновиран,

60.000. (353) „Премиер”,

063/800-44-30. (284374) 

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
54 квм, ТА, 28.000. (353)
„Премиер”, 063/800-44-
30. (284374) 

КОТЕЖ 1, двособан, IV, 56
квм, ЦГ, 28.500. (353)
„Премиер”, 063/800-44-
30. (284374) 

СОДАРА, двособан, 61
квм, II, ЦГ, 35.000, дого-
вор. (336) „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(284370)

ШИРИ ЦЕНТАР, новија
градња, четворособан, ду-
плекс, 91 квм, ЦГ, лифт,
без улагања, 70.000, дого-
вор. (336) „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (284370)

ЊЕГОШЕВА, близина! Је-
згро града, 109 квм –
56.900 евра. 061/262-08-
44. (284441)

КОТЕЖ 2, двособан преу-
ређен у двоипособан, V,
ЦГ, усељив, 40.000. (336)
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (284370)

СОДАРА, двоипособан, 71
квм, ЦГ, реновиран. Тел.
064/248-95-28, 061/102-
27-48. (284463)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у центру Панчева,
Карађорђева 2. 063/870-
64-70. (284466)

СОДАРА, троипосоан, ЦГ,
VI, лифт, поглед на реку.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (284380)

МЕЊАМ два стана за кућу
у Панчеву. 062/873-62-98.
(284202)

ПРОДАЈЕМ стан на Сода-
ри, 55 квм, 23.000 евра,
064/271-00-90. (184213)

СОДАРА, трособан, IV,
лифт, 72 квм, ЦГ, 44.000.
(353) „Премиер”, 063/800-
44-30. (284374) 

ТЕСЛА, дворишни стан 40
квм, једноипособан,
18.000. (336) „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(284370)

ТЕСЛА, дуплекс, 94 квм,
IV, Куткова зграда. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(284380)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,
35.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (284380)

ДВОРИШНИ стан, ужи
центар, 30 квм, усељив,
13.000 евра. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(284380)

ЦЕНТАР, 40 квм, једносо-
бан, новоградња, хитно,
26.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. (284387)

АВИВ, новоградња, I
спрат, 57 квм, централно
грејање, 57.000. 061/220-
74-22. (284389)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у центру, комплетно
реновиран, 60 квм + гара-
жа, 32.000 евра. 063/318-
592. (384437)

КОТЕЖ, једноипособан,
сређен, пот, кухиња,
22.500.   (398), „Кров”,
060/683-10-64. (284350)

МИСА, прелепа нова ета-
жа, 83 квм, ВП, гаража,
подрум, 45.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(284350)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284374)

КУПУЈЕМО станове за ре-
новирање, исплата одмах.
Купола некретнине (926),
065/328-66-94. (284176)

КУПУЈЕМ једнособан-дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-
55-74. (284288)

ПОТРЕБНИ стнаови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (284288)

КУПУЈЕМ једнособан и
једноипособан стан на Со-
дари. 063/836-23-.83.
(284380)

ПОТРЕБАН празан, тросо-
бан стан, pet fren dli, шири
центар, Тесла, Котеж, Со-
дара. На дузи период.
060/600-87-88 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двосоан стан,
нова Миса. Тел. 372-677.
(284410)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, намештену, ЦГ,
лифт, повољно. 063/805-
59-36. (284024/р)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(284383)

ИЗДАЈЕМ двособан или
трособан намештен стан,
Карађорђева. 064/994-13-
16. (284301)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (284293)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, у центру,Карађорђе-
ва 2, празан. 063/870-64-
70. (284343)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, први спрат, ТА
грејање, полунамештен.
064/422-58-60. (284286)

ИЗДАЈЕМ намешетн једно-
собанс тан, запосленом
самцу, самици. Стрели-
ште, ЦГ. 063/747-04-08.
(284282)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан. 064/187-20-13.
(284360)

ПОТРЕБАН стан за изда-
вање, пензионерима по-
пуст, дужи временски пе-
риод, у Панчеву. Ненаме-
штен или полунамештен.
Пожељно Стрелиште, али
није услов. 064/558-42-90,
013/354-837. (284431)

ИЗДАЈЕМ стан и просто-
рије за магацин. Тел.
069/703-727. (2842749

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, цен-
тар, намештена. 063/398-
999. (284284)

ИЗДАЈЕМ кућу 45 квм +
тераса, засебан улаз, цен-
тар, 140 евра. 061/653-57-
67. (284424)

ИЗДАЈЕМ комфоран сме-
штај за раднике, спортисте
– 8 кревета, ЦГ на гас, ка-
бловска,месечно плаћање,
договор. 062/222-827.
(284419)ж

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Миси са три лежаја,
првенствено за самце.
063/871-80-48. (284135)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан од 64 квм, са

ЦГ, на Стрелишту.

064/101-24-54. (284154)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

центар, намештен, двори-

шни, депозит , самци. Тел.

061/182-37-90. (284242)

ПОТРЕБАН једноипособан

стан, Тесла, Содара, бли-

зина центра. Тел. 061/259-

47-03. (284201)

ИЗДАЈЕМ ненамештену

гарсоњеру код Водне за-

једнице, цена 80 евра +

депозит., 064/211-87-04.

(284230)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан са ЦГ, на Сода-
ри. Тел. 013/352-321, моб.
061/609-79-28. (284462)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан, ТА греја-
ње, Зеленгора. 063/601-
037. (284460)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан у кући у Доњем
граду, може и као послов-
ни простор. Тел. 062/522-
000. (284455)

ИЗДАЈЕМ локал у П. Бојо-
вића, преко од Цанцаре.
063/771-15-68 (СМС)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал од 39 квм,у центру
Стрелишта! Тел 064/267-
71-74 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм, у
центру,повољно. 064/850-
70-69. 

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, Улица Браће Јова-
новић, разрађен као апо-
тека. 065/551-17-22
(СМС)

ПРОДАЈЕМ локал 20 квм,
у Змај Јовиној 5. Тел.
063/346-705. (284452)

ЈНА улица, продаја локал
20 квм – 180 квм. АМК
продаје, 061/262-08-44.
(284441)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Панчева, 45 квм, улаз са
улице, излог. 063/101-69-
37. (284153)

ПРОДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру Трубач, II
спрат, 17,5 квм, 7.000
евра. 063/850-02-66.
(284145)

ЛОКАЛ 2 у 1, 64 квм, цен-
тр, продајем повољно.
063/751-07-79. (284173)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-
њиној 8, код Шпица.
065/853-93-29. (284252)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-185. (284185)

ИЗДАЈЕМ празан стан у
кући. Стрелиште. 062/806-
15-85. (284177)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, студенте, самце,
раднички смештај.
063/502-211. (284219)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру полу-
намештену, на Стрелишту,
Стевана Сремца 80.
061/615-80-80. (2842499

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, 90 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (284443)

ИЗДАЈЕМ стан, продајем
стан нова Миса, лежај по-
вољно. 061/303-50-39.
(284147)

ПОТРЕБНА куварица са

искукством, кетеринг Ваш

Вања. 064/255-84-58.

(284458)

ИЗДАЈЕМ локал, опре-

мљен за угоститељство, у

центру, 60 квм. 065/271-

10-02. (284354)

ЦЕНТАР, окали 28 квм и
36 квм, одлични, договор.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (284287)

ИЗДАЈЕМ локале у центру,
50, 100 и 200 квм.
064/143-52-98. (284430)

ИЗДАЈЕМ објекат за сме-
штај у центру, опремљен,
капацитет 120 места.
064/143-52-98. (284430)

ИЗДАЈЕ се локал, 30 квм,
центар, ново. 062/222-
827. (284419)

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

ПОТРЕБАН ВОЗАЦ Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија .Пријава,ста-
лан посао .069/301-17-00
(СМС)

ПРОФЕСОРИ енглеског је-
зика потребни за рад у
Панчеву и Београду. of fi -
ce@ zna nje plus.co m
064/615-50-98. (284155)

ПОТРЕБНА продавачица и
спремачица у пекари.
064/217-48-56. mail: pe ka -
ra smi lja nic@mts.rs
(283594)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни усло-
ви: завршена средња сао-
браћајна школа, пет годи-
на искуства на пословима
возача или поседовање Ц
категорије, са било којом
средњом школом. Контакт
особа Марија Симоновић,
060/663-64-63 (звати рад-
ним данима од 8 до 16).
(284382)

ПОТРЕБНИ радници и
раднице за рад у месари.
063/470-009. (284461)

ПОТРЕБНА радница у пре-
храмбеној продавници.
064/169-32-35. (284279)

ПОТРЕБАН помоћни фи-
зички радник за рад у вул-
канизерској радњи.
065/551-17-22 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за ши-
вење на индустријским ма-
пинама,, услови одлични.
064/981-77-65. (284236)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама, са искуством,
услови одлични, сталан
посао. 064/590-22-96.
(284236)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(284300)
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ПОТРЕБНE радницe

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
(5/284305)

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

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:

СПРЕМАЧИЦА
За ин те ре со ва ни тре ба да се јаве на број телефо-

на 013/219-09-03 или до ђу 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: 1. новембар 2019.

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

• Pomoćnih radnika za rad na
pakovanju čelične konstukcije
i pripremi za pakovanje

Prijave (radnu biografiju) ili informacije

slati na: office@hipra.rs 013/335-177

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.парцели бр.17584/2 К.О. Панчево, за потребе

изградње пољопривредног комплекса – стакленик

и постројење за производњу неопходне енергије

за процес пољопривредне производње у стакле-

нику, израђен од стране бироа „Romb Design Tim”,

Нови Сад, Лукијана Мушицког бр. 11а/5, за инве-

ститорa „АЛФА ПЛАНТ СИСТЕМ” ДОО из Панчева.

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

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 08.30 до 11.30, у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 18. 10. 2019.

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.

                                                                      

                                                            
PIZ ZE RI JI NEW YORK SLI -
CE потребни возачи. Доћи
лично или позвати на
060/380-39-35. (284189)

ШИВЕЊЕ на индустриј-
ским машинама, потребне
раднице. Тел. 064/127-22-
48. (284236)

ПЕКАРИ у Старчеву по-
требан радник са Б катего-
ријом, ноћна смена.
062/806-02-58. (284298)

ПОТРЕБНА помоћна рад-
ница у ресторану-кухињи.
062/806-02-58. (2384298)

ПОТРЕБН жена за чување
бебе. 063/177-53-07.
(284319)

BRO DI CO потребни: елек-
тро и ЦО 2 заваривачи, га-
сни секачи, бравари.
064/160-32-34. (284368)=

ПОТРЕБНА чистачица за
одржавање хигијене, лока-
ла. 061/523-16-15.
(284323)

ДЕВОЈКА за рад у кафићу,
само пре подне. Кафе
Цанцара. 063/208-389.
(284328)

ПОТРЕБАН конобар/ица.
061/623-16-15. (284323)

ПОТРЕБАН возач – доста-
вљач хране. 061/623-16-
15. (284323)

ПОТРЕБАН радник у пека-
ри са и без искуства.
061/360-28-87. (284331)

ПОТРЕБАН радник у ура-
мљивачкој радионици.
Тел. 064/210-68-94.
(284347)

„ДИВА НЕКРЕТНИНЕ” по-
стоји од 1994. године, по-
требни срадници, обука,
зарада ван главног посла.
064/246-05-71. (284275)

ПОТРЕБНИ мајстори са
искуством у производњи
алуминијумске столарије.
Услови по договору.
063/807-96-93. (284311)

ХИТНО потрбан један
тракториста и један фи-
зички радник за рад у по-
љопривреди у Долову. Ја-
вити се на телефон,
064/200-56-92, 063/728-
22-14. (284411)

ПОТРЕБНА спремачица.
Тел. 063/813-29-76.
(284427)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „Идеал”,
013/333-162, 062/826-65-
02. (2184386)

ПОТРЕБНА радница за
рад на Зеленој пијаци.
Макса. 063/194-18-94.
(284388)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 063/320-
847. (284390)

ПОТРЕБАН радник на бу-
вљаку за продају обуће.
064/147-18-52. (2843969

КРЧМИ „Шареница” по-
требне конобарице, хитно,
сарадња одлична. Тел.
064/349-93-43. (284404)

ПИЦЕРИЈИ MAMMY по-
требан пица-мајстор.
063/691-169. (284436)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/462-
12-61. (284421)

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници, Жарка
Зрењанина 123. 063/265-
457. (284432)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Тел.
063/786-86-79. (284434)

СЕНДВИЧАРИ потребан
радник. 060/303-36-37.
(2844369

PO CO LO CO ресторану
потребни радници за изра-
ду коктел послужења, за-
логајчићи, канапеи...
064/874-03-01. (284438)

PO CO LO CO  ресторану
потребни шанкери, са или
без искуства. 064/874-03-
01. (284438)

МЕСАРИ ЦИЦВАРИЋ по-
требан месар са иску-
ством. 060/684-22-80.
(284451)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР од 00
до 24 сата, са дугогоди-
шњим искуством при из-
ради и комплет адаптаци-
ји купатила, кухиње.
060/747-53-36. (283992)

МОЛЕРСКО ГИПСАРАКИ
и фасадерски радови мај-
стори из Ковачице.
060/066-08-60 (СМС)

БАШТЕ орем и култиви-
рам. 063/855-92-70.
(284032)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђевинског материјала, се-
лидбе. Иван, 064/243-82-
85. (284087)

ПОПРАВКА веш-машина,
бојлера, шпорета, пећи,
електроинсталација, га-
ранција. 060/180-02-83.
(283296)

ИЗРАДА кифлица, мини
пица и ситних колача по
наруџбини. 060/761-11-
81. (283628)

ПОПРАВЉАМО, уграђује-
мо ПВЦ АЛУ и дрвену сто-
ларију, ролетне, сигурно-
сна врата. 060/545-34-04.
(283864)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, оправка старих но-
вих кровова, разне изола-
ције. 013/664-491,
063/162-53-89. (283932)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, гуртне! Уграђујем-
поправљам. 064/181-25-
00. (283662)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи. При-
преме за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (283954/р)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионе-
рима попуст. 061/626-54-
06.ч (284457)

СПРЕМАЊЕ станова, ку-
ћа, пеглање веша, помоћ у
кући. 065/251-28-97.
(284165)

ОДГУШЕЊЕ купатила,
кукхиња и канализацио-
них цеви машинским пу-
тем. 062/640-741.
(284169)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(284238)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери,т ракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (284239)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (284250)

РУШЕЊА кућа, шупа, ис-
копи, бетонирања, кошења
плацева, чишћења шупа,
одношење ствари.
060/035-47-40 (284254)

ОБАРАЊЕ стабала, крче-
ње плацева, рушење кућа,
бетонирања, одношење
ствари. 064/122-69-78.
(284254)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (284281)

МОЛЕРАЈ, кречење, ле-
пљење тапета, фарбање
столарије,р адијатора, по-
вољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (284199)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (284206)

ЛАЛЕ, превоз кипером,
повољно; песак, шљунак,
сејанац, ризла, црна зе-
мља, одвозимо шут.
064/354-69-94. (284207)

СПРЕМАЊЕ и чишћење
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (284208)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (283574)

ЧИСТАЧИЦА – станове,
куће, канцеларије. Ивана,
061/224-50-39. (284218)

ПЕНЗИОНЕРИ, чувам све
врсте објеката. Повољно.
Звати окок 20 сати.
013/352-203. (284295)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/369-846. (284326)

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-
правља, реновира ком-
плетна купатила, обијање
плочица, одвоз шута.
062/816-33-84. (284350)

СПУШТЕНИ плафони, зи-
дови, глетовање, кречење,
уградња ламината, прозо-
ра, врата. 062/816-33-84.
(284350)

ЧИШЋЕЊЕ ПОДРУМА, та-
вана, шупа, гаража, дво-
ришта, рушење старих
објеката, изношење полов-
них ствари и намештаја и
све остало. Најповољније.
Златко. 063/196-54-56.
(284271)

НЕГОВАЛА бих старију го-
спођу. 064/214-30-84.
(284372)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ са иску-
ством, нуди своје услуге.
060/314-13-80, Ђорђе.
(284425)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (284385)

ОЗВУЧЕЊЕ, изнајмљујем.
064/866-20-70. (284405)

ТВ и сателитске антене,
монтажа. Дигитализација
вашег телевизора.
064/866-20-70. (284405)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, развоних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (284412)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (284415)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (284453)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (283520/р)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73.  (283868)

ПОПРАВЉАМО, уграђује-
мо ПВЦ АЛУ и дрвену сто-
ларију, ролетне, сигурно-
сна врата. 060/545-34-04.
(283864)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, оправка старих но-
вих кровова, разне изола-
ције. 013/664-491,
063/162-53-89. (283932)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (283883)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа рад-
ника, одвозимо непотреб-
не твари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
(283883)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (283985)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, изра-
да нових, преправка, по-
правка старих, расвета.
063/644-353. (284232)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. 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   (284231)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253-
028, 064/444-66-74.
(284231)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације
по Србији.   063/253-028,
064/444-66-74.(284231)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће че-
ковима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(284231)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (284256)

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

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (284314)

СЕРТИФИКОВАНИ ин-
структор јоге и мадертера-
пеут, за подручје Панчева
и Београда. 063/786-94-
81. (283875)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа рад-
ника, одвозимо непотреб-
не ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
(284314)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(283511)

АДАПТАЦИЈЕ кућа, стано-
ва, кровова, фасаде, ште-
мовање бетона, повољно.
061/193-00-09. (283950)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, вентили,
славине, одгушење кана-
лизације одмах. 061/193-
00-09. (283950)

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

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Fa ce bo ok.co m/mo -
le ri zam   069/444-23-76.
(283832)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73.  (284344)

ДУО „Добра стара време-
на” тражи кларинетисту-
ињу, или виолинисту-ињу.
061/412-44-50. (284208)

ТРАЖИМ жену до 55 го-
дина, за брак. 064/372-94-
71. (284162)

ТРАЖИМ жену средњих
година, озбиљну, одговор-
ну, самосталну, за дома-
ћицу и одрћавање куће,
све по договору, Панчево.
013(341-116, 064/437-11-
66. (284391)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(284295)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора. Повољно.
063/709-44-97.  (284215)
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Рок за кон ку ри са ње: 1. новембар 2019.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о неприступању изради

студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 14. 10. 2019. године, донео је

решење о неприступању изради студије о процени

утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструк-

ција резервоара МТБЕ-а ФБ-2003 у склопу Блока

20, на катастарској парцели бр. 3570 КО Војловица

СО Пачево, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад,

Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о неприступању изради Студије о проце-

ни утицаја на животну средину за предметни

пројекат може се добити на увид радним данима

од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења.
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.парцели бр.1899/1 К.О.Панчево, Ул. Ружина

бр.14, Панчево, за изградњу Вишепородичног

стамбено-пословног објекта П+4+Пс, израђен од

стране „Арт Пројект”, Београд, за инвеститорa

„Таксам Инвест” ДОО Панчевo.

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-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у

времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 18. 10. 2019.

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. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одређивање обима 

и садржаја студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта  ХИП-Петрохемија а. д. Панчево,

Улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева, под-

нео је захтев за одређивање обима и садржаја

студије о процени утицаја на животну средину за

ПРОЈЕКАТ Реконструкције Ц линије блендовања

ПЕВГ гранулата у фабрици ПЕВГ, у склопу „ХИП

Петрохемија” – Панчево, на к.п. бр. 15930, 15932,

15934 и 15935 К.О. Панчево.  

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-

ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,

Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-

таријата.

У складу са чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29.

Закона о процени утицаја на животну средину

(„Службени гласник Р” бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта Јавно комунално предузеће „Хи-

гијена”, Панчево, Цара Лазара бр. 57,  поднео је

захтев за одређивање обима и садржаја за ажури-

рање студије о процени утицаја на животну среди-

ну за Пројекат за изградњу, доградњу и рекон-

струкцију Комплекса комуналне зоне: Хала, над-

стрешница за возила, надстрешница за линију за

сепарацију, објекат за запослене са надстрешни-

цом и реконструкција постојеће хале на кат. парце-

ли бр. 494/4 К.О. Панчево, Улица Власинска број

1, на територији Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-

ретаријата за заштиту животне средине Градске

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

соба 617 у периоду од 18. октобра до 01. новембра

2019. године радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

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. парцели бр. 4058 и део парцеле бр.4052/1 К.О.

Панчево, Ул.Карађорђева бр. 21-а, Панчево, за из-

градњу: Објекат 1-Вишепородични стамбено-по-

словни објекат П+4+Пс, Објекат 2-Вишепородични

стамбени објекат П+3+Пс и Објекат 3-Помоћни

објекат-паркинг платформа, израђен од стране

„Арт Пројект”, Београд, за инвеститорa „Раде из-

градња” ДОО Панчевo.

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 18.10.2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

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

Панчево. 

14. октобра 2019. преминула је наша драга

НАДА ЈОВАНОВИЋ
1943–2019.

С љубављу и поштовањем заувек ћемо те носити у нашим ср-

цима.

Супруг МИОМИР, ћерке ДРАГАНА и МИЛИЦА, зетови

ВЛАДИМИР и ДАРКО и унуци МАРКО, НИНА, ИВА и ЛУКА

(73/284337)

Последњи поздрав нашој драгој прији

НАДИ ЈОВАНОВИЋ

ВЛАДЕТА и ДРАГИЦА ФИЛИПОВИЋ

(74/284337)

Последњи поздрав драгој прији

НАДИ ЈОВАНОВИЋ

ВЕЛИМИР и ОЛГИЦА ЗЛОКОЛИЦА

(75/284337)

Последњи поздрав тетки

НАДИ ЈОВАНОВИЋ

Заувек ћемо памтити твоју племенитост и доброту.

БАТА, ВЕСНА и ЛУКА
(80/284343)

НАДА ЈОВАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем заувек ће Вас чувати у

срцу породица КОЛАРИЋ
(89/284365)

Заувек у сећању

НАДА

ЈОВАНОВИЋ

Твоја кума МИЊА
и МАЈА(106/284408)

Последњи поздрав

ПЕТРУ

КАНДИЋУ

Породица МАРКОВ

(118/284448)
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3
Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 14. октобра 2019, у 72. години, 

преминуо наш драги

ЗОРАН ТРИФУЉЕСКО
1947–2019.

Сахрана је обављена 16. октобра 2019, у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЉУБИНКА, син ЉУБИША са породицом, 

ћерка ЗОРАНА са породицом као и остала родбина и пријатељи

(78/284339)

ЗОРАН ТРИФУЉЕСКО

Последњи поздрав од ЈОЦЕ ПИРОЋАНЦА

и ЈАСМИНЕ са породицом

(79/284340)

С поштовањем, 

последњи поздрав

ТРИФУЉЕСКО

ЗОРАНУ

СЕКА

са породицом

(82/284345)

Последњи поздрав колеги и пријатељу

ПЕТРУ МАРКОВИЋУ

Удружење пензионера „Србијагас”

Нови Сад, клуб Панчево

(69/284325)

ПЕРА МАРКОВИЋ

Чуваћемо успомену на дугогодишње

искрено пријатељство.

РУЖА, МАРИЈА, ЈОЦА

и ИКА МАРИНО

(113/284433)

11. октобра 2019. преминуо, а 14. октобра 2019, сахрањен наш

драги

ПЕТАР КАНДИЋ
1933–2019.

Само сеоба...

Ћерка ЗОРИЦА, син АЛЕКСАНДАР, унучад МАКСИМ, МИНА и

ЛУКА, сестра ЈОВАНКА, браћа АЛЕКСАНДАР и ВАСИЛИЈЕ и

остала родбина и пријатељи

(63/284315)

Последњи поздрав

ПЕТРУ

КАНДИЋУ

Породица БРКИЋ

(96/284377)

3
Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима

да је 12. октобра 2019, у 62. години преминула наша драга

ЈЕЛЕНА ДУКОВСКИ
1957–2019.

Ожалошћени: супруг БРАНКО, син МАРЈАН, ћерка САНДРА, снаја

АНИТА, зет НИКОЛА, унучад ИВАНА, ИЛИЈА и ПЕТАР, сестре

ТРАЈАНКА и ГОРДАНА и брат ДАНЕ са породицама и остала род-

бина и пријатељи
(45/284267)

Последњи поздрав сестри

ЈЕЛЕНИ ДУКОВСКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Сестра ДУШИЦА и зет ЂОЛЕ са породицом
(46/284267)
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Последњи спортски поздрав

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ ЈУВЕНТУСУ

ДЕНИ, ДЕКИ, КИБА и САВАН
(28/284223)

Последњи поздрав нашем комшији

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ

ВЕЦА и ЈАРЕ

(43/284265)

Последњи поздрав

драгом

ЈУВЕТУ

Почивај у миру.

САЛЕ, ЗОРАН

и ДАЦА ПОПОВИЋ

(48/284227)

Вољеном, тетином

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ

ГОГИ
1986–2019.

Вољени не умиру!

Заувек у мом срцу.

БИЉАНА

(53/284294)

Последњи поздрав драгом комшији

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ
Нека те анђели чувају.

Комшије у Моравској 1
(71/284329)

Последњи поздрав комшији

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ

од комшија у Моравској 1, Панчево

(83/284352)

Последњи поздрав

ГОРАНУ

Лако те је било

волети.

Анђели нека те

чувају.

ПЕЦА и његови

МАРКОВИЋИ

(87/284362)

Последњи поздрав

драгом

ЈУВЕТУ

Породица

АНДОНОВСКИ

(81/284345)

ГОРАН МАРКОВИЋ

Мој херој остаће заувек млад.

БОЈАНА

(92/284369)

ГОРАН МАРКОВИЋ
1986–2019.

Последњи поздрав Јувету.

Друштво са Содаре

(102/284400)

ГОРАН МАРКОВИЋ
1986–2019.

Много тога хтели смо ти рећи, али нисмо стигли. На путовању

у вечни мир прати те наша љубав. Док ми плачемо, анђели на

небу веселе се твом доласку.

Супруга КРИСТИНА, ћеркице VA NES SA  и ВИКТОРИЈА, 

мајка МАРИЈА и отац РАДОМИР

(119/284449)

ГОРАН МАРКОВИЋ
1986–2019.

Чико наш, 

Нека те анђели чувају. 

Живећеш вечно у нашим срцима.

Брат СЛОБОДАН, ИВАНА, 

МАГДАЛЕНА и ИЛИЈА

(116/284449)
СЛОБА

ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

чика Фели од АСАП

екипе

(97/284381)

СЛОБА

ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав и

велико хвала. 

АНА, БАНЕ

и ПЕЈСОН

(115/284444)

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ

Увек ћеш бити наш играч.

Кошаркашки клуб „Тамиш”
(121/ф)

ТРАЈЧЕ

ЈОВАНОВСКИ
1927–2019.

Последњи поздрав

драгом оцу, деди и

прадеди.

Синови СВЕТОЗАР

и ГЛИГОРИЈЕ

и ћерка ЗОРИЦА

са породицама

(44/284266)

Последњи поздрав

РОЗИ

ВУКОВИЋ
5. I 1931 – 13. X 2019.

Почивај у миру.

ИВАН и ВЕСНА

са породицама

(49/284273)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријате-

ље да је 15. октобра 2019. године, у 83. години,

преминула наша драга

САВА ПАНЧЕВАЧКИ
1936–2019.

Сахрана ће се обавити 17. октобра 2019. годи-

не, у 15 сати, на Старом православном гробљу

у Панчеву.

Ожалошћени: син СЛАВОЉУБ, 

унучад МЛАДЕН, ВЛАДИСЛАВ и АНЂЕЛА

као и остала родбина и пријатељи

(99/184394)

Последњи поздрав

комшиници

НАДИ

ЈОВАНОВИЋ

Породица ЖУДИЋ

(94/284373)

Поздрављамо се са

поштовањем од

НАДЕ

ЈОВАНОВИЋ

Кума САЊА

и породице БОЖИЋ

и ЂИНОВИЋ

(95/284373)

Последњи поздрав драгој пријатељици

НАДИ ЈОВАНОВИЋ

Породици искрено саучешће.

ВАСИЉКА

(104/284402)

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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12. ok to bra 2019. go di ne je pre mi nu la na ša dra ga

ŽU ŽA NA ŽA NA AN DRE JE VIĆ
Rođ. Kiss

1924–2019.

Ču va ju je od za bo ra va si no vi 
ALEK SAN DAR i IVAN sa po ro di ca ma

(7/284178)

Последњи поздрав госпођи

ЖАНИ
од ХИЛДЕ са породицом

(13/284184)

8. октобра 2019. преминуо је наш

ДЕЈАН ШУПИЦА
1929–2019.

Од толико лепих речи које заслужујеш, поручујемо ти
да те никада нећемо заборавити. Почивај у миру!

Ожалошћени: супруга МИЛИЦА, ћерка МИЛЕНА, син
ЖИКИЦА, зет ЂУРА, унука ИВАНА, унук ТИХОМИР и
остала родбина

(20/284198)

СМИЉА
ЂУРКОВ

24. VI 1931 – 10. X 2019.

преминула 10. октобра
2019. а сахрањена 14.
октобра 2019, на Ста-
ром православном гро-
бљу.

Породица
(59/284302)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 14.
октобра 2019. године преминуо наш драги и
вољени

МИЛОРАД ЂУРОВИЋ
МИША
1950–2019.

Сахрана је обављена 16. октобра 2019, у 14
сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Вечно ожалошћени:  супруга НАДА, ћерке
ЈЕЛЕНА и ИВАНА и унука НИНА

(61/284310)

10. октобра напустила нас је наша драга мајка и бака

РАДМИЛА КРЧАДИНАЦ
1938–2019.

Остаћеш у нашим срцима и чуваћемо те од заборава.

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам пружила.

Твоји најмилији: син ЈОВАН, ћерке ДРАГАНА и ВЕРИЦА, унук
АЦА, унука МИЛИЦА и зетови СИНИША и НОВИЦА

(66/284318)

Последњи поздрав
нашој драгој Жани
која је преминула 12.
октобра 2019. године

ЖУЖАНА
ЖАНА

АНДРЕЈЕВИЋ

Никада те нећемо за-
боравити.

Сестра ИЛОНА
и зет ТИБОР

(76/284338)

Последњи поздрав

ЖУЖАНИ
ЖАНИ

АНДРЕЈЕВИЋ
1924–2019.

Хвала ти за сву љубав
и бригу.

Твоја МУЦИКА,
ИЛУШКА , ИВАН,

КРИСТИНА и ЕСТЕР

(77/284338)

ЛАЈОШ КОВАЧ
1954–2019.

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди

Супруга РОЗАЛИЈА, ћерке МАЈА и ЕВА, зетови
БОРКО и ДЕЈАН, унуци ЛУКА, ЛАРА, АНДРИЈА
и АЛЕКСАНДАР

(72/284332)

Последњи поздрав

МАРИНКИ
АВРАМОВСКИ
Хвала ти за све што си
учинила за нас.

Ћерка БРАНКИЦА,
унук НИКОЛА

и унука ВАЛЕНТИНА
(85/284361)

Последњи поздрав

КОВАЧ ЛАЈОШУ
1954–2019.

од другова и другарица „Брацине” школе, 
генерација 1954. 

(103/284401)

Последњи поздрав

СЛОБИ

од другарица и другара
из IV-3 (1990-1994)

(84/284358)

Недостајеш нам Велики

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ
Твоји Погонаши

(111/284420)

Нашем

СЛОБИ ЈОВАНОВИЋУ
Пријатељу и резиденту последњи поздрав.

Твој кафић „Воз”
(107/284409)

Заспао је наш драги пријатељ и колега

СЛОБА ЈОВАНОВИЋ
1975–2019.

некадашњи музички уредник
и тонац Радио Панчева

Увек ћемо га се сећати, јер је његова музика бо-
јила Радио Панчево, у време када је у њему жи-
вела добра музика и када су настајале легенде.

Колега са бившег Радио Панчева: СЛАВИЦА,
ДРАГАНА, МАРИНА, НЕДЕЉА, БОБ, ЗЛАЈА,
ТЕРЕК, АЦКО и ДЕДА

(120/284459)

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав најдражем куму и дру-

гару Слоби од САЊЕ, ТОМА, ДАНИЈЕЛЕ и

СЕМА.

Заувек ћеш бити са нама

(105/284407)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

У недељу, 20. октобра 2019, у 11 сати,

обележавамо двогодишњи помен нашем

драгом

САШИ МАРСЕНИЋУ
1971–2017.

Тешко је живети с патњом у души, виде-

ти те свуда, а нигде те не наћи.

Недостајеш нам...

Твоји најмилији

(38/284247)

СЕЋАЊЕ

ADOLF KIR HROT DO LI
17. X 2007 – 2019.

Отишао си као да ниси, јер си и даље у

нашим срцима, у нашим причама, вољен

и незаборављен.

Твоји најмилији

(41/284257)

23. октобра, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо четрдесе-

тодневни помен нашем драгом

МИЛОРАДУ РОДИЋУ РОЂИ
Исто тако, користимо ову прилику да се захвалимо „браћи” и драгим при-

јатељима, кумовима, комшијама и многобројним дивним људима и рођаци-

ма који су све време уз нас у овом за нас претужном времену.

Породица РОДИЋ
(14/284191)

Обавештавамо пријатеље и родбину да ћемо 18. октобра 2019.

године, у 11 сати, дати четрдесетодневни помен милој мајци и

баки

ДРАГИЦИ МИЛАНОВИЋ

Син ИВАН, снаја МАЈА, ћерка МИЛИЦА, зет ГОРАН и унуци

МАРИЈАНА, ИВАНА, МАРИНА, МАТЕЈА и МИХАЈЛО

(56/284298)

17. октобра навршава се годину дана откако ни-

си са нама

ДИМЧО МАРКОВСКИ

Недостајеш нам много, али остаје љубав, успо-

мена и понос што си био са нама.

Породице МАРКОВСКИ и СТОЈАНОВИЋ

(22/284210)

У суботу, 19. октобра
2019, у 11.30, на Ста-
ром православном
гробљу, даваћемо ше -
сто месечни помен

РАДОСАВУ

ВУЧИЋУ

Породица

(70/284327)

У петак, 18. октобра, у 10 сати, на Старом право-

славном гробљу, дајемо четрдесетодневни по-

мен нашој вољеној

МИЛИ ЂАКОВИЋ
12. VI II 1937 – 11. IX 2019.

Много нам недостајеш...

С тугом: супруг ДУШАН, ћерке ДУШКА

и МАРИЈА и унуке СОЊА и НИНА
(86/284364)

Прошле су тужне дваде-
сет четири године отка-
ко није са нама наш во-
љени

ИВАН

КОСАНИЋ
Воле те твоји: супруга

ВЕРИЦА и синови
ДРАГАН и ЗОРАН

са породицама
(15/284193)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН

МИЛОШЕВИЋ

BOGGY

од пријатеља

ПЕЂЕ и ГАШЕ

(90/284366)

19. октобра навршава
се дванаест година от-
како није са нама

МИЛКА

ИВКОВИЋ

Отац СТОЈАН, брат

МИЋА, снаја РАДА

и братанци НЕМАЊА

и МИЛОШ
(2/284158)

21. октобра је пета

година без мог брата

ВОЈИСЛАВА

ПЕШИЋА

ЛОЂИНОВА
из Долова

Време је прошло, ту-

га је остала у срцу.

Од сестре РАДОСЛА-

ВЕ са породицом из

Црепаје и Банатског

Брестовца

(98/284384)

СЕЋАЊЕ

2017–2019.

ЂУРА

БОДЛОВИЋ

Његова породица

(21/284204)

ВЛАДИМИР

РИСТИЋ

РИЛЕ

Три године је прошло, а

у срцу туга вечна.

Твоја мајка ЈАСМИНА

и син МАТЕЈА

(40/284258)

СЕЋАЊЕ

МИЛА СТОЈАНОВИЋ
2014–2019.

Драга нано, увек си у нашим мислима.

(51/284289)
                             Твоји: МАРИН, НЕНАД и ЉУБИЦА

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
ДАБИЋ
1994–2019.

Бато наш, постоји не-
што јаче од смрти, а то
је љубав наша која те
чува од заборава, бол и
туга која је вечна.

Твоји најмилији
(101/284399)

Помен драгом

ГУСТАВУ

ХРЋАНУ

Навршила се година

откако нас је напу-

стио никад непрежа-

љени и вољени су-

пруг, отац и деда

Супруга ДУШАНКА,

син ДЕЈАН и унука

МАГДАЛЕНА

(26/284220)

Сећање на драге родитеље

САВОВИЋ

ПЕРИША ЉУБИЦА
14 година 10 година

(117/284445)                                                    Ћерке СЛАВИЦА и ЦИЛА

Три године недостаје диван лик мога брата, те

драгог ујака, односно стрица

БУЦУ АЛЕКСАНДРА БЕЛОГ

С поносом, поштовањем и љубављу и безмерном

тугом радо га се сећамо.

ТАША, УНА, ПЕТАР, ЛУМИНИЦА, 

ТАЊА и БИЉАНА с породицама

(8/284179)

Наш драги пријатељу

МИЛАН

ШУПИЦА

Прођоше наши ро-

ђендани, са великом

празнином.  Та пра-

знина не нестаје.

С поштовањем и ди-

вљењем живиш са

нама.

ЖИВАНА, ТАЊА

и ЈУСТИНА

(109/284414)

ВЛАДИМИР РИСТИЋ РИЛЕ

Што више упознајем људе схватам колико си

био велик човек и колико је твоја смрт проме-

нила мој живот.

У мени живиш заувек!!!

Твој МИКИ

(114/284435)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

У суботу, 19. октобра 2019, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо

петнаестогодишњи помен нашем

МАНДИЋ ДАВОРИН ДАДО
2004–2019.

Мајка РОСА, тата СИНИША и сестра ИВАНА

(57/ф)

ПОМЕН

МАНДИЋ ДАВОРИН ДАДО
2004–2019.

Стриц БРАНИСЛАВ и стриц МИРОСЛАВ са породицама

(58/ф)

СЕЋАЊЕ

20. X 2014 – 20. X 2019.

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВИЋ

У нашим мислима. У нашим срцима.

Њени: ЦОКА, БРАНКА, МИРОСЛАВ и СРЂАН

(50/284280)

20. октобра 2019. навршава се година од смрти

нашег драгог и вољеног

ВЛАДИМИРА НАСТАСОВИЋА

Све ове сузе што низ лице теку, нису ватра, али

ипак пеку. Јер много је тешко када душа заболи,

кад ниси са оним кога срце воли.

Твоја супруга ВЕСНА, мајка ДАНИЦА и ћерка

БОЈАНА са породицом
(52/284291)

19. октобра 2019, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо годишњи помен нашој вољеној мами, ба-

ки, прабаки и сестри

ЕЛЕНИ МЛАДЕНОВСКИ
1951–2018.

Твоји вољени: син ДРАГАН са породицом, 

ћерка БИЉАНА са породицом

и сестра ДОНКА са породицом

(34/284241)

СЕЋАЊЕ

18. X 2008 – 18. X 2019.

ЂОРЂЕ НИНИЋ
Породица

(64/284316)

СЕЋАЊЕ

ПРАЖИЋ

МИЛЕ МАРИЈА
8. X 2014 – 2019. 24. XI 2014 – 2019.

Ваши: НАДА, ЂУРО, ВЛАДЕ и ЈОВО

са породицама
(25/284216)

СЕЋАЊЕ

ЈОНКА

СТАМЕНКОВИЋ
2008–2019.

Радо те се сећамо и

често помињемо.

Породица ТАСИЋ

(68/284324)

Мом другу

ДАВОРУ

И даље боли сећање

на тебе.

БОКИ

(112/284426)

ДАВОРИН

МАНДИЋ

Анђели никад не

умиру.

ЗОРИЦА, ТАЊА,

ВЛАДА и СТАНИЈА

(122/284464)
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Четрдесет дана је откада
нас је напустила драга

АНКИЦА

Недостајеш...

Волимо те.

Твоје сестре МАЦА и

ЉИЉА са породицама

(19/284197)

Две тужне године без нашег

НЕМАЊЕ СИМОВИЋА
1986–2017.

Тешко је живети без тебе и радовати се ономе

што живот носи...

Ти си у сваком нашем дану, речима, мислима,

сузама...

Неизмерно недостајете и ти и мама...

Волимо вас: отац МИРОСЛАВ, сестре НЕДА и

НАТАША, сестрићи НИКША, ВУК и ЛЕНА и

зетови НЕША и МИТАР

(23/284212)

Сећање на теткиног

анђела

НЕМАЊУ

СИМОВИЋА
1986–2017.

Постоји нешто што

никад не умире, то су

љубав и сећање на те-

бе.

Воле те твоји

УРОШЕВИЋИ

са породицама

(24/284212)

20. октобра наврша-

ва се седам година

откако није са нама

ВЕКОСЛАВ

ПАНАЈОТОВИЋ

ЦВЕТАНА с децом

(27/284224)

Сећање на родитеље

АНКУЦИЋ

САВА МАРИЈА
2009–2019. 2017–2019.

Чувају их од заборава њихова деца
(31/284233)

19. октобра , у 11 сати, на Старом православ-

ном гробљу, одржаће се годишњи помен

ДРАГАНУ СТОКИЋУ

Мало је рећи недостајеш, јер та реч не може

описати бол и тугу коју си оставио својим од-

ласком, великог и чистог срца пуног љубави и

доброте према својој породици и пријатељи-

ма.

Неутешни: мајка БОЖАНА, супруга ДАЦА

и синови НИКОЛА, БОГДАН и ПЕТАР

(32/284237)

СЕЋАЊЕ

ГАЛЕ

Не постоје речи којима се може исказати колико

нам недостајеш.

Увек ћеш живети у нашим срцима.

Неутешне: ЦЕЦА, ЗОРА, ТИНА и АНА

(33/284237)

СЕЋАЊЕ

ГРОЗДАНА
ЈОЛОВИЋ

15. X 1997 – 15. X 2019.

Твоји најмилији
(39/284253)

22. октобра 2019, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

АНИ ТУРИНСКИ

Знамо да нас сада са висина гледаш, да знаш за

нашу патњу и бол.  Знамо да нас чуваш и да чу-

јеш наш тужни зов. 

Супруг БРАНИСЛАВ, ћерке ДАНИЈЕЛА, 

ГАБРИЈЕЛА и БРАНИСЛАВА са породицама
(42/284263)

Прошло је четрдесет дана, а свакога дана недостајеш више

него претходног

ВЕЉКО ГАЈИЋ
1963–2019.

Супруга БРАНКА, син МИЛАН и снаја ДАНИЦА

(47/284269)

19. октобра 2019. даваћемо шестомесечни помен мојој
драгој сестри

НАДИ ТОДОРОВИЋ
Остаћеш заувек у нашим срцима.

Брат МИЛЕ ВАСИЋ са породицом
(54/284297)

Навршава се шест месеци откада нас је напустила на-
ша вољена

НАДА ТОДОРОВИЋ
Помен ћемо давати 19. октобра 2019, у 10 сати, на Но-
вом гробљу.

Твоји најмилији
(55/284297)

ДРАГАН СТОКИЋ
Твој глас, твој смех, твоје речи одзвањају. Твој лик је где
год да погледам, а тебе нема. Нема твог загрљаја, нема
сигурности, нема топлине која се ширила око тебе.
Болујемо, али са поносом те носимо у нашим срцима.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача
од заборава. 

Сестра ДРАГАНА, зет ЗОРАН и сестрићи

ВЕЛИБОР, НЕВЕНА и БОЈАНА

(60/284304)

Четрдесетодневни парастос за

ГОРДАНУ ДАБИЋ

обавиће се 21. октобра, у 11 сати, у цркви Преображења господњег,

у Ул. Димитрија Туцовића бр. 73
Породица ДАБИЋ

(62/284313)

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА

ТАСИЋ
2001–2019.

Радо те се сећамо и

често помињемо.

Породица ТАСИЋ

(67/284324)

Пет година је про-

шло...

ДРАГАН

ДИВАЦ
16. III 1961 – 20. X 2014.

Недостајеш! Непре-

стано си у нашим ср-

цима и мислима.

Заувек твоји: 

ћерке МАЈА и ДАДА,

супруга МИЛЕНА

и зет НИКОЛА

(88/284363)

� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

17. октобра 2019. даваћемо шестогодишњи по-

мен нашем драгом

ЖИВИ ПРЕДИЋУ

Заувек ћеш остати у лепом сећању.

Твоји најмилији: породица ПРЕДИЋ

(91/284367)

25. октобра навршава

се година од смрти

ДАНИЦЕ

МАТИЋ

Помен ће се одржати

19. октобра.

НЕБОЈША и ДЕЈАН

са породицом
(108/284413)

СЕЋАЊЕ

на нашег пријатеља

25. X 2001 – 25. X 2019.

ЗОРАН

МИЛЕУСНИЋ

Породица БЕЛИЋ

(110/284416)
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ВИОРИКА БЛАГОЈЕ

С дужним поштовањем и пијететом драгој васпи-

тачици последњи поздрав од њених штићеница

– генерација 1958-1968.

МИРОСЛАВА, ЈЕЛИЦА, МИРА, КАТА, ЦИЦА,

ЛЕНКА, ЉУБИНКА и МИЛЕСА

(1/284143)

СЕЋАЊЕ

СПОМЕНКА ПАВКОВИЋ СЕКА
2011–2019.

15. октобра навршило се осам тужних година от-

како није са нама наша мајка и бака.

Наша најмилија, постојиш и трајеш кроз најлеп-

ше успомене.

Заувек си у нашим срцима.
(3/284164)

У петак, 18. октобра, у 10 сати, на Новом гробљу, даваћемо ше-

стомесечни помен нашој вољеној мајци, баки, сестри и тетки

АНГЕЛИНИ МИШИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима. С љубављу и ту-

гом чувамо успомену на тебе.

Синови: ДРАГАН и МИЛОРАД, унук МИХАЈЛО, 

сестре ЉИЉАНА и МИРЈАНА и сестрићи АЛЕКСАНДАР

и АЛЕКСАНДРА са породицама

(4/284170)

ДЕЈАН БИЈАНАЦ БРАНА
1949–2004.

На данашњи дан, 24. октобра, пре петна-

ест година, преминуо је вољени супруг и

отац Брана Бијанац.

Свима нам неизмерно недостајеш.

Себично чувамо успомене и сећања на тебе.

Супруга ЉИЉАНА и ћерка ГОЦА

са породицом

(6/284175)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

ЖУВУЉ
2001–2019.

Увек си у нашим ми-

слима.

Твоји најмилији

(9/284180)

Прошле су две тужне

године откад ниси са

нама

СПОМЕНКА

АДАМОВ

Син СТЕВАН

с породицом

(10/284181)

10. октобра било је шест месеци откако ниси са

нама

КОРНЕЛИА МЕЂЕШИ НЕЛИКА

Много нам недостајеш.

С љубављу твоји: супруг АНТАЛ, син АНТАЛ,

снаја РАДИЦА, унук АТИЛА и унука ИРЕНА

(12/284182)

СЕЋАЊЕ

КОРНЕЛИА МЕЂЕШИ

Драга Нецо, чуваћемо те од заборава, јер воље-

ни никад не умиру.

ЈУЛИЈАНА и ЗОКИ са породицом

(11/284182)

Сећање на наше драге

ВУКЧЕВИЋ

РАДОМИР МИЋА МАРИЈА
12. I 1942 – 17. X 1983. 12. XII 1945 – 26. V 2017.

(16/284194)
                                            Ваш син МИКИ с породицом

СЕЋАЊЕ

на драгог супруга

ЈОВАНА

ЋИРИКОВАЧКОГ
2010–2019.

Заувек ћеш остати део

мог живота.

Твоја ЗОРИЦА

(17/284195)

19. октобра 2019, у 11 сати, обележићемо једно-

годишњи помен нашем најдражем

МИЛАНУ ПЕМЦУ

Воле те и тугују за тобом твоји најмилији.

Супруга МАРИЈА, ћерка МАРИЈАНА

и син ИВАН са породицама

(18/284196)

Тешко је живети са

болном истином да

смо те заувек изгуби-

ли

ДРАГОСЛАВ

ВЕЉКОВИЋ
25. IV 2019 –25. X 2019.

За тобом тугују

породице

ВЕЉКОВИЋ, 

МАРИНКОВИЋ

и НЕСТОРОВ

(29/204228)

Шестомесечни помен

деди од унука

ДРАГОСЛАВ

ВЕЉКОВИЋ

Болест нас је раздво-

јила, али није угаси-

ла љубав, сећања и

успомене.

Почивај у миру деко

мој.

Твој једини унук

НЕМАЊА

ВЕЉКОВИЋ

(30/284228)

ПОМЕН

ВЕРИЦА

ПАВЛОВИЋ
22. X 2018 – 22. X 2019.

Мама, хвала ти за

све...

Недостајеш ми сва-

ког дана...

Заувек у мислима и

срцу.

Воли те твоја ћерка

МИРЈАНА

са породицом

(35/284243)

СЕЋАЊЕ

ЈУЛКА

ЛУКИЋ
21. X 2008 – 21. X 2019.

Никада прежаљена и

заборављена бако... 

Волим те и чувам у

сећању.

Унука МИРЈАНА

са породицом

(36/284243)

СЕЋАЊЕ

ЈУЛКА ВЕРИЦА

ЛУКИЋ ПАВЛОВИЋ
21. X 2008 – 21. X 2019. 22. X 2018 – 22. X 2019.

Ваш одлазак је бол... рана на срцу... празнина у

души... у разговорима...

Воли вас ваша ћерка и сестра

ДРАГИЦА са породицом
(37/284243)

Навршава се година откако није са нама

БОШКО ЛУТКИЋ
1953–2018.

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(65/284317)

ПОМЕН

БОШКО

ЛУТКИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји: ташта, 

сваја и паша

(93/284371)

19. октобра је годи-

шњи помен нашем

драгом

МИЛАНУ

ПЕМЦУ
1953–2018.

С љубављу и тугом чу-

вамо те од заборава.

Твоји: брат ДРАГАН,

снаја РОСКА, 

ГОРАН и НЕВЕНА

са НЕНАДОМ

(100/284397)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По тру ди те се да не бу де те
пре ви ше бр зо пле ти у до но ше -
њу од лу ка, по го то во ако су
оне ве за не за ста ри је чла но -
ве по ро ди це. На по слу са гле -
дај те си ту а ци ју и из дру гог
угла.

Ако сте сло бод ни, пред ва ма
је за ни мљи ва аван ту ра. Због
ло ши је ко му ни ка ци је мо гу ћи
су ма њи про бле ми за Ва ге
ко је ра де у ме ди ји ма. Кон -
цен тра ци ја вам је на ни ском
ни воу.

Не ус кра ћуј те парт не ру мо -
гућ ност да вам по мог не да
пре бро ди те овај те жак пе ри -
од. За ра ђу је те ма ње не го
што тро ши те. Об у здај те се,
јер вам пре ти фи нан сиј ски
ко лапс.

Мо же те оче ки ва ти по вољ ну
по слов ну при ли ку. Има те
по др шку ути цај не осо бе. Во -
ди те ра чу на да се не ка не -
при јат ност не ис пре чи у ва -
шој ве зи и по гор ша кли ма ве
од но се.

Пред ва ма су из у зет но по -
вољ не по слов не по ну де. До -
бро из ва гај те ко ме ће те се
при кло ни ти. У по ро ди ци вам
пред сто ји леп пе ри од и мо гу -
ће је ве ли ко по ро дич но
славље.

Ове сед ми це ће те пре те ри ва -
ти у све му: у љу ба ви, је лу,
пи ћу, за ба ва ма, али и сва ђа -
ма. Ма ло се уме ри те јер
парт нер не ће има ти бес крај -
но стр пље ње. По сло ви вам
до бро иду.

Во ди те ра чу на да не бу де те
пре ви ше по хлеп ни, јер вам
се све мо же рас пр ши ти као
ме хур од са пу ни це. По ма ло
сте не си гур ни у сво ја осе ћа -
ња пре ма парт не ру, али не
жу ри те.

Из не на ди ће вас по зив ста рог
знан ца за из ла зак. По сло ви
тре нут но ми ру ју, али ва ши
пла но ви има ју све пре ди спо -
зи ци је да се у ско рој бу дућ -
но сти оства ре. Кон так ти са
стран ци ма.

Ка да на у чи те ка ко да се за у -
ста ви те, пре пре ке и од ла га -
ња би ће иза вас, али и по др -
шка са рад ни ка ће би ти отво -
ре ни ја и ди рект ни ја. Раз го ва -
рај те с парт не ром, јер вам се
не ко ме ша у ве зу.

Ва ше ре ак ци је су ениг ма за
парт не ра. Јед но став но не мо -
же да вас пра ти. Об у здај те
ма ло свој его. Са рад ни ци
вам за ви де на ефи ка сно сти,
али има те по др шку прет по -
ста вље них.

Осе ћа те да сте пре за си ће ни
на по слу и хит но вам је по -
тре бан кра ћи од мор, али тре -
ба и да раз ми сли те о по слов -
ној по ну ди ко ју сте не дав но
до би ли. Парт нер вас у све му
по др жа ва.

По ро ди ца и при ја те љи вр ше
при ти сак на вас да се по ми -
ри те са ста рим парт не ром,
али то је ваш жи вот, па и од -
лу ка не ка бу де ва ша. За не -
ма ру је те по сло ве па се за ви -
дљив ци ра ду ју.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)



ФОТО-РЕПОРТАЖА 29
Петак, 18. октобар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

Из бор за мис је дин стве ни је
спек такл, о ко јем бар у не ком
мо мен ту жи во та ма шта сва ка
де вој ка. Као и дру где, тај са јам
ле по те и у Ср би ји при вла чи
све ко ли ку ме диј ску па жњу.

Та ко је би ло и у сре ду, 9. ок -
то бра, ка да се у бе о град ској
„Ком банк” дво ра ни оку пи ло све
што не што зна чи у том иза зов -
ном све ту гла му ра, ка ко би ужи -
во ви де ло два де сет јед ну фи на -
лист ки њу из бо ра за мис Ср бије.

Ме ђу њи ма су се на шле и
две Пан чев ке, а на по слет ку је
јед ној од њих – Ива ни Бог да -
нов ски – при па ла ти ту ла пр ве
пра ти ље.

Уз че стит ке, сле ди и кон ста -
та ци ја да се наш град још је -
дан пут ета бли рао као је дан од
во де ћих у окру же њу, бар ка да
је реч о жен ској ле по ти.

Фи нал но ве че из борa за мис
Ср би је, одр жа но у сре ду, 9. ок -
то бра, оку пи ло је нај леп ше де -
вој ке пре ма из бо ру ли цен ци -
ра не ком па ни је ко ју већ го ди -
на ма пред во ди но ви нар ка Ве -
сна Ју го вић, по зна та и као Ве -
сна да Вин ча.

Пре зва нич ног по чет ка, на -
лик на мно ге слич не свет ске
хе пе нин ге, на цр ве ном те пи -
ху, по ста вље ном на ула зу у
„Ком банк” дво ра ну (не ка да -
шњи Дом син ди ка та – прим.
нов.), по зи ра ли су зна ни и не -
зна ни пред став ни ци ов да шњег
џет-се та.

Сви они до шли су да ужи во
ис пра те ко ја ће од два де сет јед -
не фи на лист ки ње би ти она нај -
леп ша; она ко ја ће на шу зе мљу
пред ста вља ти на је ди ном ле -
ги тим ном из бо ру за мис све та.

А нај ва жни је из ло кал ног
аспек та је то што су за ла ска -
ву ти ту лу кон ку ри са ле и две
на ше су гра ђан ке – два де се то -
го ди шња Сми ља на Ан ђе ло вић
из Ка ча ре ва и две го ди не мла -
ђа Ива на Бог да нов ски, на ста -
ње на у пан че вач ком на се љу
Ми са. Оне су то пра во из бо -
ри ле успе шним на сту пи ма на

ре ги о нал ним ква ли фи ка ци о -
ним над ме та њи ма.

Не по сред но пре ве ли ког на -
сту па упа дљи во су зра чи ле са -
мо по у зда њем и оп ти ми змом.

Ка сни ји ток до га ђа ја по ка -
зао је да по ме ну то ни је би ло
без по кри ћа...

Ми си ца с Ми се

Ма ни фе ста ци ја је по че ла по -
ма ло не у о би ча је но, јер су се ле -
по ти це по пе ле на би ну та ко што
су про де фи ло ва ле кроз пу бли -
ку. Ка ко је у са ли би ло и мно го
ор га ни зо ва них на ви ја ча, они су
од са мог стар та, не ште де ћи гр -
ла и дла но ве, бур но по здра вља -
ли сво је фа во рит ки ње. Већ та -
да се на осно ву еми то ва не ко -
ли чи не де ци бе ла мо гла уо чи ти
по ве ћа гру па од не ко ли ко де се -
ти на Пан че ва ца, ко ја је до бро
па ри ра ла број ни јим Бе о гра ђа -
ни ма или Шап ча ни ма.

То се на ста ви ло и док су се
кан ди дат ки ње пред ста вља ле у
жи во пи сним ха љи на ма и, на -
ро чи то, ка да су ма ми ле уз да хе
иза зов ним цр ве ним ко сти ми -
ма. С де вој ка ма су се на би ни
сме њи ва ли и ин тер пре та то ри
раз ли чи тих му зич ких пра ва ца,
а на ви део-би му су при ка зи ва -
ни ин сер ти при пре ма ко је су

нај леп ше срп ске де вој ке оба -
вља ле на жи во пи сном грч ком
остр ву Та со су.

На кон три са та про гра ма кул -
ми на ци ја се нај зад до го ди ла
не што иза по но ћи, ка да су, уз
ег зо тич не зву ке „Бал ку ба но бен -
да”, нај пре кре ну ле до де ле у
ра зним ка те го ри ја ма из бо ра за
мис, као што су шарм или фо -
то ге нич ност. По том се пре шло
на из бор топ де сет нај леп ших
пре ма ми шље њу мно го чла ног
жи ри ја. И ме ђу њи ма, на огром -
но оду ше вље ње по ме ну те гру -
пе Пан че ва ца, на шла се и на -
ша Ива на Бог да нов ски. Не ду -
го за тим про шла је и у шест,
да би, на кон дру ге пра ти ље, уз
ври ску на ви ја ча, би ло про чи -
та но и ње но име.

А на ред них се кун ди су се на
том искре ном и још увек деч -
јем ли цу сме њи ва ли осмех и
плач.

И та ко је гим на зи јал ка с Ми -
се по ста ла пра ва „ми си ца”!

Тек од не дав но пу но лет на
Пан чев ка те но ћи ни је кри ла
емо ци је, а кроз су зе ра до сни це
ко је су ли ле као из обла ка ус -
пе ла је да за хва ли сви ма на по -
др шци, пре свих мај ци.

Иа ко је Ива ни за дла ку из -
ма кла нај ва жни ја ти ту ла, место

пр ве пра ти ље кру ци јал ни је до -
каз у при лог те зи да у Пан че ву
жи ве нај леп ше де вој ке, по пут
Та ма ре Ша по њић, ко ја је би ла
мис Ју го сла ви је за 1997. го ди -
ну, а нај све жи ји при мер је Ема
Ле ба нов, про шле го ди не про -
гла ше на за мис шар ма.

Скром на и жељ на 
обра зо ва ња

Ива на Бог да нов ски ро ђе на је
19. ју на 2001. го ди не; уче ни ца
је че твр тог раз ре да Гим на зи је
„Урош Пре дић”, а на кон за вр -
шет ка сред ње шко ле на ме ра -
ва да упи ше фа кул тет за про -
јект ни и ин фор ма ци о ни ме -
наџ мент, за ко ји је, као фи на -
лист ки ња, од ор га ни за то ра и
до би ла сти пен ди ју. Мо де лин -
гом се ба ви још од сво је де ве -
те го ди не, што је до при не ло
да иза ђе на из бор за мис и
умно го ме јој олак ша ло ис ку -
ше ња на том пу ту.

– За пра во, ма ма ме је при ја -
ви ла на так ми че ње за мис Ср -
би је, а што се ти че мог уче шћа,
за хва љу ју ћи пре ђа шњим ис ку -

стви ма и на сту пи ма пред ка ме -
ра ма, ни је би ло тре ме ни на
пре ли ми нар ном так ми че њу у
Сре му, ни у са мом фи на лу. Ни
на при пре ма ма ни је би ло пре -
ви ше на пор но, али је за то би ло
ле пог дру же ња. При том, на у чи -
ле смо што шта, као на при мер
ка ко да се шмин ка мо, да са ме
пра ви мо фри зу ре, а про шле смо
и кур се ве јо ге и тај чи чу а на.
Од слу ша ле смо ра зна пре да ва -
ња и, уоп ште, учи ле ка ко да бу -
де мо до бри љу ди и на да све да
се др жи мо као тим. Због све га
то га дру ге де вој ке ни сам ни нај -
ма ње до жи вља ва ла као кон ку -
рен ци ју. На про тив, ми слим да
је сва ка од нас за вре де ла не ку
ти ту лу, бу ду ћи да смо да ле све
од се бе. То нај ви ше ва жи за по -
бед ни цу Ан дри ја ну Са вић и, без
има ло кур то а зи је, сма трам да
је за слу же но три јум фо ва ла. Ни -
сам има ла ве ли ка оче ки ва ња,
јер ко ви со ко ле ти – ни ско па -
да, али сва ка ко да сам пре за до -
вољ на. Шта ви ше, још увек сам
у ста њу шо ка и је ди но што мо гу
је сте да још је дан пут за хва лим

сви ма – од ти ма ком па ни је „Мис
Ср би је” до мо јих нај бли жих.
Мо жда је и нај ве ћи узрок тих
мо јих су за то што ни сам мо гла
с њи ма да се ви дим не по сред но
на кон про гла ше ња, због оба ве -
за ко је су усле ди ле – ис ти че дру -
га нај леп ша Срп ки ња.

На кон спек та ку лар ног успе -
ха Ива ну у ско рој бу дућ но сти
оче ку је да пред ста вља Ср би ју
на не ком од свет ских так ми -
че ња. Но ка ко ства ри сто је, њој
је из гле да мно го дра же то што
је у свом гра ду, и на ро чи то у
сво јој шко ли, та ко ср дач на до -
че ка на.

Уз гред, иа ко не кри је ус хи -
ће ње док но си лен ту, овој
скром ној де вој ци, нај бит ни је
је да оста не на зе мљи и ра ди
на свом обра зо ва њу.

Ве ро ват но се ту и на ла зи нај -
ве ћа ле по та...

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Се стре
Две ку це оште ње не су с
још не ко ли ко њих у дво -
ри шту на Стре ли шту, а
ма ма им је на пу ште на
ку ца ко ју хра не до бри
љу ди. Са мо су по ме ну -
те се стри це оста ле за
удо мља ва ње, јер су пре о ста ли про на шли сво је но ве до мо ве.

Ле пе, уред не, ухра ње не и кул тур не, а раз и гра не и ве се ле,
улеп ша ће жи вот сва ко ме ко их удо ми и пру жи им си гу ран
жи вот.

Све дру ге ин фор ма ци је на кон такт-те ле фон 064/247-81-90.

Спа со је
Овај ма ли ша хит но тра жи дом. Про на -
ђен је у Пан че ву мр шав и то ли ко из глад -
нео да ни је мо гао да сто ји на но га ма;
сва ка кост му се ви де ла. Тре нут но се на -
ла зи у при вре ме ном сме шта ју на опо -
рав ку. До био је на ки ла жи, а са да је ве -
сео и раз и гран.

Спа со је има енер ги је, зна да иде на
по во дац и да оба вља ну жду на по љу.

Уско ро ће би ти вак ци ни сан и спре ман
за но ви дом, па за ин те ре со ва ни за овог
ле по та на тре ба са мо да окре ну број те -
ле фо на 060/760-66-11.

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.
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Од лич ни ре зул та ти
так ми ча ра Ди на ма и
Мла до сти

Сти гле и
вицешампионске
титу ле

Ка ко се за хук та ва је се ња так -
ми чар ска се зо на, ка ра ти сти Ди -
на ма по ста ју све успе шни ји.
Они су у су бо ту, 12. ок то бра, на
Пр вен ству Ср би је за ка де те и
ју ни о ре у Чач ку осво ји ли јед ну
злат ну и две брон за не ме да ље,
па су та ко до при не ли да КК Ди -
на мо бу де је дан од нај у спе шни -
јих клу бо ва на шам пи о нату.

Ти ту лу шам пи о на Ср би је
осво јио је ју ни ор Алек сан дар

Зде шић у ка та ма. Овај та лен -
то ва ни ре пре зен та ти вац на ше

зе мље до нај вред ни јег тро фе ја
до шао је по сле че ти ри си гур не
и так тич ки му дре по бе де.

Брон за ним од лич јем оки тио
се ју ни ор Дар ко Спа сков ски у
ка те го ри ји до 61 кг. Овај сјај -
ни бо рац стар то вао је по бе дом,
али је нео пре зно до зво лио да
бу де по ра жен у по лу фи на лу,
па је у ре пер са жној бор би, по -
бе дом, обез бе дио брон зу.

Од лич је истог сја ја за слу -
жио је и ју ни ор Ни ко ла Ива -
но вић, ко ји се над ме тао у ка -
те го ри ји до 76 кг. Оства рио је
три си гур не по бе де с ви со ким
ре зул та том, али је у ме чу за
ула зак у фи на ле из гу био на
пре гла са ва ње су ди ја с ми ни -
мал них 2:1. Ни ко ла је по твр -
дио да се пот пу но вра тио у
фор му по сле про шло го ди шње
па у зе због бо ле сти.

Иа ко ни је осво јио ме да љу,
ни је раз о ча рао ни де би тант ка -
дет Сте фан Стој ко вић, ко ји се
так ми чио у ка те го ри ји до 52 кг.

Та ко ђе у Чач ку, али у не де -
љу, 13. ок то бра, одр жан је тур -
нир „Тро феј Ср би је”, на ко ме
су се над ме та ли мла ђи се ни о -
ри. Ди на мо ви бор ци су и на
том так ми че њу има ли мно го
успе ха.

Сре бр не ме да ље осво ји ли су
Ја на Кој чић у ка те го ри ји до 55
кг и Урош Пе тро вач ки у гру пи
бо ра ца до 67 кг, а брон зом се
оки тио Мар ко Пу ља ре вић у ка -
те го ри ји пре ко 84 кг.

Ово су од лич ни ре зул та ти
так ми ча ра Ди на ма на но вом
так ми че њу, ко је је од ове
године за ме ни ло до са да шње
Пр вен ство Ср би је за мла ђе
сени о ре.

Ве о ма до бре ре зул та те на др -
жав ном шам пи о на ту за ка де те
и ју ни о ре у Чач ку оства ри ли
су и чла но ви Ка ра те клу ба Мла -
дост из на шег гра да. По себ но
су се ис та кле ју ни ор ке, ко је су
по ста ле ви це шам пи он ке Ср би -
је у бор ба ма. Тим КК-а Мла -
дост чи ни ле су Ан ђе ли на и
Анаста си ја Ја ре дић и Јо ва на
Но ва ков.

У по је ди нач ној кон ку рен ци -
ји ју ни ор ка Ан ђе ли на Ја ре дић
за ра ди ла је брон за ну ме да љу у
бор ба ма, у ка те го ри ји пре ко 59
кг, иа ко је истог да на да ла нај -
ве ћи до при нос и у екип ним
мече ви ма. Јо ва на Но ва ков је у
ис тој ка те го ри ји за у зе ла пе то
ме сто.

Бо је КК-а Мла дост на овом
так ми че њу бра ни ли су и: Ми -
ља на То до ро вић, Ми ља на Ро -
ма нов, Са шка Те сла, Је ле на Ки -
џин и Ми ха и ло Пан те лић. Иа -
ко су се до бро бо ри ли, овог пу -
та су оста ли без тро фе ја.

У Ха ли спор то ва у Су бо ти ци
у не де љу, 13. ок то бра, одр жа -
но је Пр вен ство Ср би је у олим -
пиј ском ди за њу те го ва у ка -
те го ри ји ју ни о ра, мла ђих се -
ни о ра и сту де на та. Ор га ни за -
то ри овог так ми че ња би ли су
Са вез Ср би је за ди за ње те го -
ва и КДТ Спар так, а све под
по кро ви тељ ством Спорт ског
са ве за Су бо ти це.

За Клуб ди за ча те го ва Ди -
на мо у кон ку рен ци ји сту де -
на та на сту пи ли су Фи лип Вла -
јић и Урош Да шић.

Фи лип Вла јић, сту дент ма -
стер-сту ди ја на Фа кул те ту за
спорт у Бе о гра ду, осво јио је
тре ће ме сто у ка те го ри ји так -
ми ча ра до 81 кг. Урош Да -
шић, сту дент Ви со ке шко ле
елек тро тех ни ке и ра чу нар ства
у Бе о гра ду, ујед но и де би тант
у овом спор ту, осво јио је убе -
дљи во пр во ме сто у ка те го ри -
ји так ми ча ра до 96 кг.

– За до вољ ни смо ка ко је све
про те кло. Ме ни је ово дру ги
так ми чар ски на ступ у овом
спор ту. Пре ла зак с па у ер лиф -
тин га, мог ма тич ног спор та,

на олим пиј ско ди за ње ни је
ни ма ло лак. Тре на жни и так -
ми чар ски зах те ви су то тал но
дру га чи ји. Урош је био сја јан,
при мио је мно штво по хва ла
од су ди ја и на ших ко ле га на
так ми че њу. Овом при ли ком
бих за хва лио Ди ми три ју Сте -
фа но ви ћу и Стра хи њи Ко сти -
ћу, ко ји су нам по ма га ли у
при пре ми за так ми че ње – ре -
као је Фи лип Вла јић.

У суботу, 19. ок то бра, би ће
одр жан „Тро феј Бе о гра да” у
ди сци пли ни бенч-прес, у ко -
јој ће клуб из на шег гра да
пред ста вља ти Кри сти на Цвје -
ти ћа нин и Са шка Мла де но -
вић. У не де љу, 20. ок то бра, у
про сто ри ја ма Крос фит клу ба
Гво жђар, Са вез Ср би је за ди -
за ње те го ва и КДТ Ди на мо
ор га ни зу ју др жав ни шам пи -
о нат за ју ни ор ке, мла ђе се -
ни ор ке и сту дент ки ње.

Овом при ли ком по зи ва мо
све љу би те ље ди за ња те го ва
и спор та уоп ште да ис пра те
так ми че ње. Улаз за гле да о це
би ће бес пла тан, а по че так так -
ми че ња за ка зан је за 11 са ти.

НАД МЕ ТА ЊЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ОД ЛИЧ ЈА ИЗ СУ БО ТИ ЦЕ

На Је се њем пр вен ству Београ -
да у кро су, ко је је одр жа но
про шлог ви кен да у нашем
главном граду, над мета ло се
и се дам чла но ва Атлетског
клуба Та миш, које је пред во -
дио тре нер Зо ра н Ко цић.

Нај у спе шни ја је би ла пи о -
нир ка Са ња Ма рић, ко ја је у
тр ци на 1.000 м осво ји ла сре -
бр ну ме да љу. Уче ство ва ли су
и: Ни ко ли на Ра до ва но вић, Ду -
шан Пр ва нов, Ду ња Пре дић,
Сте фан Ма рић, Да ни ло Ла -
зић и Вук Ми мић.

УСПЕХ АТЛЕ ТИ ЧАР КЕ ТА МИ ША

СРЕ БРО ЗА СА ЊУ

Су бо та и не де ља, 12. и 13. ок -
то бар, оста ће у ле пом се ћа њу
љу би те љи ма џу до спор та у на -
шем гра ду. Био је то сја јан
ви кенд за ЏК Ди на мо. Ви -
кенд ка да су ње го ви бор ци,
нај мла ђи и нај ста ри ји, по ста -
ли шам пи о ни. Је дан Ср би је,
а дру ги све та.

На свет ском шам пи о на ту
за ве те ра не ко ји је одр жан у
Ма ра ке шу Слав ко Ста ни шић
је ус пео да по но ви про шло -
го ди шњи успех и од бра ни ти -
ту лу свет ског шам пи о на.

Наш су гра ђа нин се над ме -
тао у кон ку рен ци ји М7, у кате -
го ри ји пре ко 100 кг, и по ново

ни је имао пра вог ри ва ла. У пр -
вом ко лу са вла дао је Ир ца Дер -
мон та Ки ле на, по том је пред
сјај ним Пан чев цем оруж је мо -
рао да по ло жи и Рус Вла ди -
мир Ку зње цов, а он да је Слав -
ко у фи на лу са вла дао и Укра -
јин ца Во ло ди ми ра Ива нен ка.

Сва ка част!
На Пр вен ству Ср би је за

мла ђе пи о ни ре у Бе о гра ду на -
сту пи ла су 232 бор ца, а ЏК
Ди на мо су пред ста вља ла два
так ми ча ра.

Алек са Ђу ро вић је по стао
шам пи он др жа ве у ка те го ри -
ји до 46 кг. Де јан До лин га се
пла си рао на сед мо ме сто.

СЈА ЈАН ВИ КЕНД ЗА ЏУ ДИ СТЕ ДИ НА МА

ШАМ ПИ О НИ СВЕ ТА И СР БИ ЈЕ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КА РА ТЕУ

ЗДЕ ШИЋ ПР ВАК ДРЖАВЕ

Рва чи Ди на ма се не ша ле. Ови
мла ди и та лен то ва ни спор ти -
сти из ви кен да у ви кенд обо га -
ћу ју сво ју ри зни цу ме да ља...

На ме ђу на род ном тур ни ру у
Сом бо ру еки па ко ју су пред во -
ди ли тре не ри Ву јо Ша јић и Ми -
ли во је То до си је вић за бли ста -
ла је пу ним сја јем.

Па вле Ра ди во је вић је осво -
јио нај сјај ни је од лич је, сре бром
су се оки ти ли Но вак Па вло вић
и Ог њен и Сте фан То до си је -
вић, а брон зе су за ра ди ли Вељ -
ко Вуј но вић, Алек са Јо вић и

Ма те ја Че не јац. Бо је Ди на ма
бра нио је и Ми хај ло Вуј но вић.

Тре ба на по ме ну ти да су бра -
ћа То до си је вић на сту па ла у ве -
ћим те жин ским ка те го ри ја ма
и так ми чи ла се с ри ва ли ма две
го ди не ста ри јим од њих.

Од лич ја за мла де рва че Ди -
на ма ни су из о ста ла ни с ме ђу -
на род ног так ми че ња ко је је про -
шлог ви кен да одр жа но у Мла -
де нов цу. Злат не ме да ље су за -
ра ди ли Је ле на Кр сто вић, Алек -
са Јо вић и Сте фан То до си је вић,
сре бром су се оки ти ли Но вак

Па вло вић и Ма те ја Че не јац, а
брон зе су при па ле Па влу Ра ди -
во је ви ћу и Јо ва ни Ви ћен тић.

Иа ко су оста ли без ме да ља,
за па же ни су би ли и Ла зар Па -
вло вић и Ла зар Јер ков.

С РВАЧ КИХ НАД МЕ ТА ЊА

РИ ЗНИ ЦА СВЕ ПУ НИ ЈА...

Стар че во је у прет ход на два ви -
кен да би ло цен тар омла дин ског
раг би ја у на шој зе мљи. У ме сту
на до мак на шег гра да одр жа ни
су ка дет ски тур ни ри у окви ру
Пр вен ства Ср би је, на ко ме су
мла ди игра чи Бор ца по сти гли
из ван ред не ре зул та те.

Пр во так ми че ње одр жа но је
6. ок то бра, а на ње му су по ред
до ма ћег ти ма уче ство ва ли и
Цр ве на зве зда, Рад и ГРК Вр -
шац. Ка де ти Бор ца су по ка за -
ли сна гу и моћ, па су с три убе -
дљи ве по бе де убе дљи во осво -
ји ли пр ви тур нир.

Ре дом су пред раз и гра ним
Стар чев ци ма па да ли Цр ве на
зве зда (19:0), Вр шац (46:7) и
на кра ју Рад, ко га је Бо рац са -
вла дао са 26:7.

– Знао сам да су нам де ца до -
бра, али да су ово ли ко до ми нант -
на, то је из не на ђе ње и за ме не. На
овај на чин клин ци су ис ка за ли за -
хвал ност клу бу због до бро од ра ђе -
них при пре ма на Див чи ба ра ма,
али и због го сто ва ња у Кеч ке ме ту,
на про сла ви че тр де сет го ди на раг -
би ја, где су у кон ку рен ци ји од два -
де сет клу бо ва из: Ау стри је, Сло -
вач ке, Ру му ни је, БиХ, Хр ват ске,
Ср би је и Ма ђар ске осво ји ли че -
твр то ме сто – ре као је тре нер РК-а
Бо рац Ра ди вој Ћо сић.

Дру ги тур нир у окви ру др -
жав ног шам пи о на та одр жан је
13. ок то бра, а то је ујед но би ло
и Отво ре но пр вен ство Вој во -
ди не. По ред Бор ца, уче ство ва -
ли су и Ди на мо 1954, Рад, ГРК
Вр шац и Ло зни ца.

Еки па стар че вач ког Бор ца је
и на дру гом так ми че њу по твр -
ди ла сво ју до ми на ци ју. Нај пре
је оруж је мо ра ла да по ло жи
Ло зни ца, ко ја је од Стар че ва ца
из гу би ла са 29:0, по том је Бо -
рац са 10:7 по бе дио Ди на мо
1954, док у ме чу про тив Ра да
ни је би ло го ло ва.

Еки па Ди на ма 1954 је у пр -
вом ко лу са вла да ла Рад са 7:0,
по том је са 20:0 над ви си ла и

Ло зни цу, док је с Вр шцем игра -
ла не ре ше но 12:12.

– И пе хар Отво ре ног пр вен -
ства Вој во ди не кра си на ше ви -
три не. Бра во за мом ке. Али
пред на ма је још је дан тур нир
у окви ру др жав ног шам пи о на -
та. Иа ко тре нут но има мо ле пу
за ли ху у бо до ви ма, ве ру јем да
ће мо три јум фо ва ти и на тре -
ћем тур ни ру и да ће мо се оки -
ти ти ти ту лом др жав ног пр ва -
ка – ис та као је тре нер мла ђих
ка те го ри ја РК-а Бо рац Игор То -
ма шић.

За до вољ ни ви ђе ном игром,
али и ор га ни за ци јом так ми че -
ња би ли су и ви со ки раг би
званич ни ци.

– Ово је тре ћа го ди на за ре -
дом ка ко ор га ни зу је мо Отво ре -
но пр вен ство Вој во ди не. Оста је
жал што ни је уче ство ва ло ви ше
еки па, ни сам не за до во љан. Ра -
сте мо, из го ди не у го ди ну. С об -
зи ром на то да је ово отво ре но
пр вен ство, сле де ће го ди не оче -
ку је мо и еки пе из ино стран ства.
Из у зет но ми је дра го што су на
тур ни ру уче ство ва ле и де вој чи -
це, и то у ти му Ло зни це и до ма -
ћем Бор цу, где је упра во де вој -
чи ца и ка пи тен еки пе – ре као је
Дра ган Се ку ло вић, пред сед ник
Раг би са ве за Вој во ди не.

Игра с ја ја стом лоп том, по -
ла ко али си гур но, по но во по -
ста је хит у ју жном Ба на ту...

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

БО РАЦ НА ДО МАК ЦИ ЉА

КК Динамо

КК Младост
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ НАД ВИ СИО КО ЛУ БА РУ
Вре дан три јумф на
пре ми је ри пред
својим на ви ја чи ма

Сле ди го сто ва ње 
у Зе му ну

Бр зо су ко шар ка ши Та ми ша
пре бо ле ли по раз на пре ми је ри
но ве се зо не у КЛС-у, ка да су у
Ужи цу „те сно” из гу би ли од Сло -
бо де. Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић из ву кли су
по у ке по сле пр ве утак ми це, па
су већ у дру гом ко лу об ра до ва -
ли сво је на ви ја че.

Про шлог ви кен да у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сто -
вао је тим из Ла за рев ца, но вај -
ли ја у дру штву нај бо љих. „Зе -
ле ни” ко је пред во ди не ка да -
шњи играч ти ма из на шег гра -
да, Ни ко ла Си мић, пред ста ви -
ли су се у до бром све тлу, али
су на кра ју мо ра ли да че сти та -
ју ри ва лу на по бе ди: Та ми ш–
Ко лу ба ра 84:75, по че твр ти на -
ма: 21:21, 23:19, 17:20 и 23:15.

Од са мог по чет ка утак ми це
би ло је ја сно да ће на Стре ли -
шту „пр шта ти” на те ре ну. Оба
ти ма су у меч ушла мо ти ви са -
но, са мно го енер ги је и же -
љом за по бе дом. Го сти су сре -
ди ном пр ве че твр ти не има ли
пред ност од 4:10, али по сле
тајм-ау та ко ји је тра жио Бо -
јан Јо ви чић, те не ко ли ко „за -
ку ца ва ња” Ла бу до ви ћа и „по -
ла га ња” Ра до ви ћа, ре зул тат на
се ма фо ру убр зо се про ме нио
– 16:14. Ипак, по сле пр вих де -
сет ми ну та утак ми це по бед -
ник ни је мо гао ни да се на -
слу ти – 21:21.

Же сто ка бор ба од ви ја ла се и
у дру гом де лу су сре та. Игра ло
се углав ном кош за кош, а он -
да се раз и грао Ла зар Ва сић.
Нај пре је сјај ном аси стен ци -
јом про на шао Мар ка Па ви ће -
ви ћа, по том је уба цио и „трој -
ку”, а он да му се при дру жио и

Ла бу до вић, ко ји је сна жним
„за ку ца ва њи ма” до при нео да
Та миш на по лу вре ме оде са че -
ти ри по е на „ви шка” – 44:40.

Ни су се го сти пре да ва ли ни
по сле од мо ра. Гле да о ци су мо -
гли да ужи ва ју у од лич ној ко -
шар ка шкој пред ста ви, јер су се
ри ва ли сме њи ва ли у вођ ству и
жар ко же ле ли три јумф. Ла за -
рев ча ни су ус пе ли да по ве ду с
52:56, а он да су Ни ко ла Лу чић
и Џа рид Ро удс сво јим „трој ка -
ма” вра ћа ли Та миш у егал. У
по след њу че твр ти ну ушло се с
по е ном раз ли ке за до ма ћи на –
61:60.

По бед ник је де фи ни тив но
од лу чен у че твр тој че твр ти ни.
Раз и гра ли су се Алек са Ча бри -
ло и Пре драг Пр ља, а по том је
од лич ни Ла зар Ва сић са се дам
„ве за них” по е на у по след ња два

ми ну та за пе ча тио суд би ну Ко -
лу ба ре у овом ме чу.

– Спре ма ли смо се за овај
ду ел це ле не де ље. На пор но смо
тре ни ра ли, а у меч смо ушли
вр ло мо ти ви са но. Ис по што ва -
ли смо све што је тре нер од
нас тра жио и за слу же но до шли
до пр ве по бе де у пр вен ству –
ре као је Ла зар Ва сић.

Та миш је играо у са ста ву:
Ни ко лић (пет по е на), Ча бри ло
(18), Ра до вић (се дам), Ва сић
(12), Па ви ће вић, Ву ко ји чић,
Фил биш, Пр ља (12), Лу чић
(пет), Ро удс (пет) и Ла бу до вић
(11 по е на).

– Вр ло бор бе на и за ни мљи -
ва утак ми ца. Би ло је ма ло нео -
бич но игра ти про тив Жар ка и
Ни ко ле Си ми ћа, ко је сма трам
сво јим ве ли ким при ја те љи ма.
По на вљам, има мо мла ду екипу,

де сет но вих игра ча и осци ла -
ци је су не ми нов не. Овај меч је
из нео Ва сић, сја јан мо мак. Цео
тим је млад, али ра ду је ме што
мом ци ги ну јед ни за дру ге на
те ре ну. Има мно го до бре енер -
ги је и на тре нин зи ма и на утак -
ми ца ма. Ако на ста ве та ко, ве -
ру јем да мо ји мом ци мо гу да
бу ду при јат но осве же ње у срп -
ској ко шар ци. Има и ства ри на
ко ји ма мо ра мо да ра ди мо, на -
рав но. Ни сам за до во љан офан -
зив ним ско ком, али ни чи ње -
ни цом да смо про ма ши ли ве -
ли ки број сло бод них ба ца ња –
ис та као је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре по сле утак ми це шеф
струч ног шта ба Та ми ша Бо јан
Јо ви чић.

Тим из на шег гра да пред -
сто је ћег ви кен да го сту је у
Земуну.

Про шлог ви кен да одр жа на је
тра ди ци о нал на, 56. улич на тр -
ка Гра да По жа рев ца. Ово так -
ми че ње оку пи ло је нај бо ље атле -
ти ча ре у Ср би ји у свим уз ра -
сним ка те го ри ја ма, а у та ко ја -
кој кон ку рен ци ји за па же не ре -
зул та те оства ри ли су и так ми -
ча ри Атлет ског клу ба Ди на мо.

Пе тар Ру ла је по бе дио у тр -
ци де ча ка ро ђе них 2012. го ди -
не, Ксе ни ја Мр ке ла је три јум -
фо ва ла у гру пи де ве то го ди -

шњих де вој чи ца, док је Да ни -
ца Вој во дић би ла нај бр жа у
кон ку рен ци ји де вој чи ца ро ђе -
них 2009. го ди не ко је су се над -
ме та ле у тр ци на 400 м. Ана -
ста си ја Мр ке ла се оки ти ла сре -
бр ном ме да љом у тр ци на 800
м у гру пи уче ни ца сред њих
шко ла.

За Ди на мо су на сту пи ли и:
Стра хи ња Стев шић, Ти ја на Ни -
ко лић, Ја на Гру јић и Ду ња Ва -
си љев ски.

На ред но так ми че ње на ко ме
ће уче ство ва ти нај мла ђи атле -

ти ча ри Ди на ма је сте тра ди ци -
о нал на Улич на тр ка Бе о гра да.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРОН ЗА ЗА
МАРИЈУ

Пр вен ство Ср би је у џу ду у кон -
ку рен ци ји мла ђих пи о ни ра одр -
жа но је про шле су бо те у Бе о -
гра ду, а сво је пред став ни ке на
нај ва жни јем до ма ћем так ми -
че њу имао је и Џу до клуб Је -
дин ство из Ка ча ре ва.

Овај ко лек тив се одав но ис -
ка зао у ра ду с нај мла ђим џу -
ди сти ма и џу дист ки ња ма, а
овог пу та нај у спе шни ја је би ла
Ма ри ја Осто јић, ко ја се оки ти -
ла брон за ном ме да љом.

Иа ко су оста ли без тро фе ја,
за па же ни су би ли и: Ксе ни ја
Авра мов ски, Да рио Ба лан, Ја на
Пе ји но вић и Ми ли ца Пе шић.

КУП БА НА ТА
На тра ди ци о нал ном пли вач -
ком ми тин гу „Куп Ба на та”, ко -
ји је одр жан про шлог ви кен да
у ру мун ском гра ду Ре ши ци,
уче ство ва ли су и так ми ча ри
ПК-а Ди на мо.

До ма ћин је у окви ру брат -
ске са рад ње два ју клу бо ва уго -
стио мла де пан че вач ке пли ва -
че, ко је је пред во ди ла Алек -
сан дра Цре вар, тре нер.

Ан дреа По љак је осво ји ла
злат ну, а Да ни ца Кон стан ти -
нов сре бр ну ме да љу у ди сци -
пли ни 50 м леђ но.

СЈАЈ НИ И У КРО СУ
Атле ти ча ри пан че вач ке Па но -
ни је би ли су за па же ни и на Је -
се њем пр вен ству Бе о гра да у
кро су ко ји је одр жан про шлог
ви кен да.

У тр ци мла ђих ју ни о ра Алек -
сан дар Ду гић је у ве ли кој конку -
рен ци ји на 2.000 м за слу жио
сре бр ну ме да љу. Урош Осто јин
је у над ме та њу ста ри јих ју ни о ра
осво јио брон зу на 3.000 м и та ко
за по чео ово го ди шњу крос-се зо -
ну. Бо је Па но ни је бра ни ли су и
Ни на, Зан ди и Лај чи Штркаљ.

„Па нон ци ма” са да пред сто -
ји на ступ на Улич ној тр ци Гра -
да Бе о гра да, као и уче шће на
Пр вен ству Ср би је у кро су, ко је
ће би ти одр жа но 26. ок то бра у
Шапцу.
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Von Gotta

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Утак ми ца ма тре ћег ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у Су -
пер Б ли ги за ру ко ме та ши це.
По сле го сто ва ња у Кра гу јев цу,
где су од ме ри ле сна ге с јед ним
од нај ве ћих кон ку ре на та за нај -
ви ши пла сман, пред де вој ка -
ма ко је пред во ди тре нер Мар -
ко Кр стић би ло је но во ве ли ко
ис ку ше ње.

У Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту го сто ва ло је Ку че во, клуб
с бо га том ру ко мет ном тра ди -
ци јом, ко је је овог пу та од не ло
бо до ве из на шег гра да: ЖРК
Пан че во – Ку че во 26:33 (15:16).

За ре но ви ран и под мла ђен
тим из на шег гра да, ко ји као
ка пи тен пред во ди Не ве на Џе -
лај ли ја, по треб но је стр пље ње.
Си гур но ће, ка ко вре ме бу де
од ми ца ло, све „коц ки це” до ћи
на сво је ме сто...

Пан чев ке су до бро отво ри ле
су срет про тив Ку че ва. У осмом
ми ну ту су во ди ле са 6:4, а де -
се так ми ну та ка сни је и с 13:0.
Ипак, нај ви ше због не ис ку ства,

до зво ли ле су ри вал ка ма да се
вра те у меч и да већ до по лу -
вре ме на пре о кре ну ре зул тат.

Го шће из Ку че ва су у дру гом
по лу вре ме ну за и гра ле бо ље и
ни су до зво ли ле до ма ћим игра -
чи ца ма да по но во пре у зму кон -
тро лу над утак ми цом.

ЖРК Пан че во је играо у са -
ста ву: Ми ли ца Илић, Ти ја на
Си мић (шест го ло ва), Аме ли ја
Уско ко вић, Не ве на Џе лај ли ја
(че ти ри), Те о до ра Ста но је вић,
Та ма ра Пет ко вић (шест), Ма -
ри ја Ми трић (три), Све тла на
Ни чев ски (два), Ана ста зи ја Јам -
бру шић (три), Ти ја на Ри стић,
Иво на Пе шић (је дан), Алек сан -
дра Ва сић (је дан) и Ма ри ја Ра -
ки џић.

Већ у су бо ту, 19. ок то бра,
сле ди још јед но ве ли ко ис ку -
ше ње за де вој ке из на шег гра -
да, мо жда и нај ве ће у до са да -
шњем то ку пр вен ства. У Ха лу
спор то ва на Стре ли шту до ла -
зи еки па Бе о гра да, ко ја у пр ве
три утак ми це ни је осво ји ла
ни је дан бод, па ће то би ти до -

бра при ли ка да ЖРК Пан че во
по сле јед ног ре ми ја и два по -
ра за оства ри и пр ву по бе ду.
Не тре ба сум ња ти да ће и
Београ ђан ке по ку ша ти да по -
праве блед ути сак с по чет ка
шам пи о на та.

Све то обе ћа ва до бру ру ко -
мет ну пред ста ву у на шем гра -
ду. Не ве на Џе лај ли ја и ње не
дру га ри це ће уз по моћ с три -
би не лак ше сти ћи до по вољ ног
ре зул та та. Утак ми ца по чи ње у
18 са ти.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

СЛЕ ДИ ДЕР БИ С БЕ О ГРА ЂАН КА МА

УЛИЧ НА ТР КА У ПО ЖА РЕВ ЦУ

КЛИН ЦИ НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – НОВИ ПАЗАР
недеља, 19 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – БЕОГРАД
субота, 18 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Темерин: ТЕМЕРИН–ДОЛОВО
мушкарци

Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА
Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: МЛАДОСТ–ТАМИШ

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – ДИНАМО
субота, 18.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО
недеља, 15.30
Б. Н. Село: БНС–РАДНИЧКИ

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ – ДИНАМО 1945
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (БК)
недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–СТРЕЛА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ТЕМПО
Уздин: УНИРЕА–ЈЕДИНСТВО
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
Црепаја: ВОЈВОДИНА – ВОЈЛОВИЦА 2018
све утакмице у недељу, од 15 сати

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БОРАЦ
све утакмице у недељу, од 15 сати
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО 26:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО – Х. ЈОЖЕФ 21:32
мушкарци

Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО 33:25
Јабука: ЈАБУКА–ИНЂИЈА 23:29

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОЛУБАРА 84:75

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – ВИРТУС БАСКЕТ 86:73
Панчево: ДИНАМО – КРИС КРОС 60:53

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОФК ВРШАЦ 5:0
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 4:0
Омољица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ 5:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА 1:2
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ 3:0
Иваново: СТРЕЛА – СПАРТАК 1911 3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Црепаја: ВОЈВОДИНА–МУНДИЈАЛ 0:3
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛАВИЈА 1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ 3:0
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ 0:2
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Павле Обрадовић,
гимназијалац:

    – Одрадићу тренинг,
a добио сам и позив 
за рођендан, па ћу
отићи и тамо. 
Наћи ћу времена 
и за фудбал 
с другарима.

Реља Јарковачки,
гимназијалац:

   – Већи део викенда
бићу у музичкој школи. 
Планирам да изађем у
суботу, а у недељу учим
за школу и спремам се
за контролне задатке.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Богат
Лепота уме да напуни око.

    И ухо. Главу.

    Кад је призор богат, око, ухо и глава бирају.

    Један од избора је и да у томе не учествују.

    Ако се ипак определе да упијају појавности, могу да добију.

    Да од надреалног виде, осете реално.

    Да се оснаже и зато најеже.

    Јер лепота и јесте у оку посматрача.

Туђ
Тражење сопственог места на планети тежак је посао.

    Мада може да буде и једноставан.

    Кренеш, пробаш овде, онде, па идеш даље...

    Ходаш и у туђим ципелама.

    Док не схватиш ко си и шта си, шта знаш.

    Шта други очекују од тебе и шта ти од њих.

    Шта очекујеш од себе – најважније је себи не бити туђ.

    При чему је то схватање, једноставно, подложно променама.

Камелеон
Не треба се плашити промена.

    На свом телу, у својим размишљањима.

    Природно је да данашње бело сутра постане шарено.

    Као и да сутрашње колоритно буде једнобојно.

    Да десно постане лево и обрнуто.

    Могуће је све, па и да пријатељ постане непријатељ; човек 

    је непрестано на припремама, висинским.

    Могуће је чак и да од жабе не види пужа.

Сања Перић,
гимназијалка:

    – Вероватно ћу
тренирати. Ићи ћу 
с друштвом у биоскоп
или ћемо се једноставно 
видети негде у граду.

Же ле зни чар са чу вао
предност

Ди на мо 1945 убе дљив
против Вр шча на

Љу би те љи нај ва жни је спо ред не ства ри
на све ту у на шем гра ду и око ли ни про -
те клог ви кен да има ли су при ли ку да
ужи ва ју. На про гра му је би ло де ве то ко -
ло Срп ске ли ге гру па „Вој во ди на”, а и
Ди на мо 1945 и Же ле зни чар игра ли су
пред сво јим на ви ја чи ма. „Бр зи воз” је
уго стио Вр шча не, док је „ди зел ка” би ла
до ма ћин Су бо ти ча ни ма...

По сле не што ло ши јег стар та пр вен -
стве не тр ке за бо до ве фуд ба ле ри Ди на ма
1945 су на по бед нич ком ко ло се ку... Мом -
ци ко је пред во ди тре нер Жар ко То до ро -
вић „ве за ли” су и тре ћи уза стоп ни три -
јумф. Овог пу та „бр зи воз” је био нај у бе -
дљи ви ји: Ди на мо 1945 – ОФК Вр шац 5:0.

Пе тар Ста нић и ње го ви са и гра чи су
од пр вог су диј ског зви жду ка по ка за ли
ве ли ку же љу за по бе дом, а већ у ше -
стом ми ну ту сти гли су и до пред но сти.
Сто ја нов ски је сјај но из вео сло бо дан
уда рац и до вео Ди на мо 1945 у вођ ство.
Вр шча ни су по ку ша ва ли да стиг ну до
из јед на че ња, али од бра на до ма ћег ти -
ма ко јом је ко ман до вао мла ди гол ман
Иван Лу кић, де би тант у се ни ор ској кон -
ку рен ци ји, би ла је си гур на.

На ста вак су сре та до нео је пот пу ну
до ми на ци ју „бр зог во за”, а у цен тру па -
жње био је Жи во рад Ар на у то вић, ко ји
је три пу та ма ти рао гол ма на Вр шча на.
У ли сту стре ла ца, та ко ђе ефект ним по -
гот ком, упи сао се и Ми лош Нин ко вић.

Ди на мо 1945 играо је у са ста ву: Лу -
кић, Нин ко вић, Да шић, Сто ја нов, Ка -
ри шик, Сто ја нов ски, Ах чин, Ми ло је -
вић, Ар на у то вић, Бо бар и Ста нић, а при -
ли ку су до би ли и Ђо кић, Шар че вић и
Пе тро вић.

– Пре све га хо ћу да ис так нем на шег
мла дог гол ма на Лу ки ћа, ко ји је ро ђен
2002. го ди не. Пр ви пут је бра нио у се -
ни ор ској кон ку рен ци ји и по твр дио да
наш клуб у ње му има све тлу бу дућ ност.

Че сти там мо јим мом ци ма на још јед -
ној из у зет ној пар ти ји. Ни је ово слу чај -
но, на пор но ра ди мо и тре ни ра мо и ето
ус пе ли смо да у два ме ча по стиг не мо
чак де вет го ло ва а да не при ми мо ни је -
дан. Мој тим је у успо ну фор ме, а ве ру -
јем да ће све то би ти још бо ље. Иде мо
да ље. Пред сто ји нам го сто ва ње у Ста -
рим Ба нов ци ма и ду ел с по след ње пла -
си ра ним Ду на вом. Ми се за тај меч при -
пре ма мо као да се ра ди о ти му из вр ха
та бе ле. Има мо оба ве зу пре ма љу ди ма
ко ји во де клуб, пре ма на ви ја чи ма, да
увек да је мо мак си мум и иде мо на по -
бе ду – ре као је по сле утак ми це тре нер
Ди на ма 1945 Жар ко То до ро вић.

Дер би је се њег де ла шам пи о на та Срп -
ске ли ге „Вој во ди на” од и гран је у не де -
љу, 13. ок то бра, на СЦ-у „Мла дост”. Пред
ви ше од 500 по кло ни ка фуд ба ла сна ге
су од ме ри ли пр во пла си ра ни Же ле зни -
чар и дру го пла си ра на Бач ка 1901 из Су -
бо ти це. По сле де ве де сет ми ну та од лич -
не утак ми це ни је би ло по бед ни ка, јер је
су срет за вр шен с ре зул та том 1:1.

Пан че вач ка „ди зел ка” је у овај меч
ушла као ли дер ко ји има пет бо до ва пред -
но сти у од но су на тим из Су бо ти це, па је
по бе да би ла мно го по треб ни ја го сти ма.
Ипак, то се ни је при ме ти ло на те ре ну,
јер су мом ци из оба ти ма из га ра ли на те -
ре ну. Во ди ла се ве ли ка бор ба на сре ди ни
игра ли шта, с мно го ду е ла и кон та ка та.

Же ле зни чар је био тим ко ји до ми ни -
ра и има ини ци ја ти ву, а ре ђа ле су се и
при ли ке пред го лом го сти ју. Ипак, оти -
шло се на од мор, а мре же су ми ро ва ле...

Рав но прав на бор ба од ви ја ла се и у
дру гом по лу вре ме ну, све до 70. ми ну та,
ка да је на „спорт ском” од јек ну ла екс -
пло зи ја сре ће... Иде а лан цен тар шут Ба -
ша но ви ћа Ани чић је удар цем гла вом
пре тво рио у вођ ство Же ле зни ча ра. Упор -
ни го сти се ни су пре да ва ли, па су у фи -
ни шу су сре та ус пе ли да ис ко ри сте јед -
ну гре шку у од бра ни до ма ћег ти ма. Из -
јед на чи ли су на 1:1 и та ко по ста ви ли
ко на чан ре зул тат дер би ја.

– Био је то истин ски дер би. Са ста ле су
се две нај бо ље еки пе у ли ги. Пре све га
че сти там Же ле зни ча ру на ре зул та ти ма
у до са да шњем де лу пр вен ства. Ето, ни
по сле де вет ко ла, не ма по раз. То је мно -
го озби љан тим, са сјај ним по је дин ци ма
и сјај ним тре не ром. Дра го ми је да смо
по ка за ли да мо же мо да се но си мо и с
та квим ри ва лом. Жао ми је што ни смо
ус пе ли да по бе ди мо и сма њи мо раз ли ку
на три бо да. Же ле зни ча ру же лим мно го
успе ха у да љем так ми че њу. На ста ви ће -
мо да се над и гра ва мо, има ће мо ме ђу -
соб ни ду ел и на про ле ће, па не ка у ви ши
ранг иде бо љи тим – ис та као је тре нер
Су бо ти ча на Са во Па ви ће вић.

„Ди зел ка” је од и гра ла дер би у са ста -
ву: Кне же вић, Ђо рић, Плав шић, Ани -
чић, Ив ко вић, Сто ја но вић, Ко ва че вић,
Илић, Јо ва но вић, Ба ша но вић и Ла за ре -
вић, а у дру гом по лу вре ме ну шан су су
до би ли и Ман дић и Пе тро вић.

– Ја ко те шка и зах тев на утак ми ца.
Во ди ла се, за и ста, ро вов ска бор ба. Мо -
ји мом ци су игра ли ко рект но, али Бач -
ка је из у зе тан про тив ник, па је не ре -
шен ре зул тат мо жда и нај ре ал ни ји. Оста -
је ма ли жал због чи ње ни це да ни смо
ус пе ли да са чу ва мо пред ност, али шта
је – ту је. За др жа ли смо раз ли ку на та -
бе ли од пет бо до ва. Иде мо да ље. Же ле -
зни чар је од ли чан тим. Ве ру јем у мом -
ке. Спре ма мо се за но ве ри ва ле и но ве
по бе де – ре као је тре нер Же ле зни ча ра
Ду шан Је врић.

„Ди зел ка” је ли дер шам пи о на та, а у
на ред ном ко лу го сту је у Срем ској Ми -
тро ви ци. А. Живковић

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЈОШ ЈЕ ДАН ОД ЛИ ЧАН ВИ КЕНД

Про те клог ви кен да у Вр ба су је одр жан
Куп Вој во ди не у га ђа њу из се риј ске ва -
зду шне пу шке по Ц-про гра му, на ко ме
је, ка ко пра ви ла на ла жу, на сту пи ло шест
чла но ва Стре љач ке дру жи не „Пан че во
1813”, од но сно по је дан нај бо љи так -
ми чар из сва ке ка те го ри је.

Тим из на шег гра да је овог пу та за у -
зео тре ће ме сто, по го див ши 1.686 кру -
го ва. Еки пу пан че вач ке „дру жи не” чини -
ли су: пи о ни ри Ог њен Лу кић и Теодора

Кон дић, ју ни о ри
Алек са и Ива Ра -
ко њац и се ни о ри
Да ли бор Па вло -
вић и Сне жа на
Фо дор.

Фи на ле Ку па
Ср би је би ће тра -
ди ци о нал но одр -
жа но у Пан че ву, 27. ок то бра, а нај бо љи
стрел ци из на шег гра да по тру ди ће се

да од бра не про шло го ди шњу ти ту лу шам -
пи о на Ку па Ср би је. А. Ж.

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

„ДРУ ЖИ НА” НА ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ


