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Број 4853, година CLI

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Троје људи добре воље
покренуло град

» страна 3

Како до бесплатне
правне помоћи

» страна 4

ПРОЗОРПРОЗОР

НАШИ СУГРАЂАНИ

Играчи компјутерских игрица
страна 11

НОВО!

ЗАКОН ПРЕДВИЂА ВИСОКЕ КАЗНЕ ЗА НЕДИСЦИПЛИНОВАНЕ

Власници оружја, пажња! Рок за
пререгистрацију истиче 5. марта

стр. 7

УМЕТНИЧКО БЛАГО НА УЛИЦАМА НАШЕГ ГРАДА

ТАЈНА ПАНЧЕВАЧКИХ СПОМЕНИКА

страна 2

� Коме смо постављали спомен-плоче
� Који руски генерал добија трг

� Откуд бели медведи у центру града
� Када стижу табле с новим именима улица
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pancevac@pancevac-online.rs

„Па пи ри”
од зна ча ја

Ис пла ни ра ни след до га ђа ја,
пре ка по тре ба или чин „за не
дај бо же”, тек, у по след њих не -
ко ли ко го ди на ве ли ки број на -
ших су на род ни ка по се гао је за
до би ја њем но вог или двој ног
др жа вљан ства, углав ном су -
сед них нам зе ма ља.

Па со ши Хр ват ске, Бу гар ске,
Ру му ни је или Ма ђар ске за
мно ге су „кар та у јед ном сме -
ру”, али ве ћи ни пред ста вља ју
и „за лог за бу дућ ност”. Што би
ре као наш на род „не ка га, нек
ћу ти, ле ба не тра жи”, или „злу
не тре ба ло”...

Ко се на вре ме (до)се тио да
узме „па пи ре” по ме ну тих др -
жа ва, ко је та да ни су би ле чла -
ни це Европ ске уни је, ла ко је
до шао до же ље ног ци ља. Ка ко
је вре ме од ми ца ло, та ква ра бо -
та је по ста ја ла све те жа, а про -
це ду ра ком пли ко ва ни ја.

Са да уоп ште ви ше ни је та ко
ла ко сти ћи до др жа вљан ства и
па со ша не ке од ком шиј ских
зе ма ља. Али они ко је ну жда
на те ра ни ка ко се не пре да ју...
И не сме ју, јер та „књи жи ца”
за њих пред ста вља ула зни цу за
бу дућ ност. Про на ћи ће не ку
„ква ку” ка ко да до ђу до же ље -
них до ку ме на та, на у чи ће и је -
зик, ма, ура ди ће све са мо да
по ста ну део Европ ске уни је. А
он да је пут отво рен. Иа ко си -
гур но ни је ни ма ло ла ко оти -
сну ти се у бе ли свет...

А ка ко се до би ја др жа вљан -
ство на ше зе мље? Под усло -
вом да сте на вр ши ли осам на -
ест го ди на жи во та и да вам ни -
је од у зе та по слов на спо соб -
ност, да има те от пуст из стра -
ног др жа вљан ства или да под -
не се те до каз да ће те от пуст до -
би ти ако бу де те при мље ни у
др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср -
би је, да сте до под но ше ња зах -
те ва нај ма ње три го ди не не -
пре кид но има ли при ја вље но
пре би ва ли ште на те ри то ри ји
Ре пу бли ке Ср би је, да под не се -
те пи сме ну из ја ву да Ре пу бли -
ку Ср би ју сма тра те сво јом др -
жа вом – та ко ка же сајт Ми ни -
стар ства спољ них по сло ва Ре -
пу бли ке Ср би је.

Ваљ да су та ко све усло ве ис -
пу ни ли и спор ти сти по пут
Еван дра, Клеа, Чар лса Џен -
кин са, Де мар ку са Нел со на,
Ди ла на Ени са, Мар ку са Пеј џа
или Ке ви на Пан те ра. Или су
они срп ски па сош до би ли
„пре чи цом” за рад по сти за ња
бо љих ре зул та та њи хо вих еки -
па, а при том ни су ула зи ли у
кво ту стра на ца у ти му...

Па да ли су ти тро фе ји баш
то ли ко ва жни? И ко ме?

Последњих година је
обновљено, санирано,
рестаурирано или
конзервирано много
споменика и цркава

Храбри јазавичар Лео 
у Народној башти и
„Вашингтон посту”

У на шем гра ду уме да ду ва хлад на и
ја ка ко ша ва, па и да на па да снег, али
да ле ко од то га да су ме те о ро ло шки
усло ви у Пан че ву по пут оних у Си би -
ру или Ка на ди или да у ње го вој око -
ли ни бив ству ју жи во ти ње ка рак те ри -
стич не за по лар не пре де ле. Ипак, у
епи цен тру гра да „ма зе” се два бе ла
ме две да ис кле са на у ка ме ну; ем за и -
ста су пер не жно из гле да ју, ем су оми -
ље на „пе ња ли ца” свих ма лих Пан че -
ва ца. Ова скулп ту ра је де ло ва ја ра
Ли ви ју са Бал но жа на, ко ји ју је по -
кло нио гра ду 1973. го ди не, ка да су на
том ме сту из гра ђе ни со ли те ри и у
вре ме осми шља ва ња тр га ис пред
њих.

Сва ко днев но про ла зи мо по ред
ско ро осам де сет јав них спо ме ни ка у
гра ду и око ли ни; гра ђа о то ме спрем -
на за ка та ло шко об ја вљи ва ње по сто ји
у За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту -
ре од 2015. го ди не, али се че ка, нај ве -
ро ват ни је, не ве ли ка сво та нов ца.
„Пан че вац” ће по ку ша ти да чи та о це

СПОМЕНИЦИ У ЧАСТ СРЧАНОСТИ И ВЕРЕ У СЕБЕ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Рециклажа.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

спрове де кроз крат ку исто ри ју нај ва -
жни јих град ских мо ну ме на та.

Шта (по)сто ји у цен тру гра да

Ве ли ки број скулп ту ра на јав ним по -
вр ши на ма, у уста но ва ма и шко ла ма
де ла су чла но ва гру пе „Пан че во пет”,
сли ка ра и ва ја ра ко ји су се дам де се -
тих и осам де се тих го ди на про шлог
ве ка до би ја ли пла ту од гра да, а сво је
ра до ве су за уз врат оста ви ли Пан че ву.
На при мер, ака дем ски ва јар Бо жи -
дар Јо во вић 1975. го ди не ство рио је

скулп ту ру „Се јач”, ко ја је по ста вље на
на пла тоу ис пред осам на е сто спрат -
ни це, нај ви ше згра де у на шем гра ду,
а ре кон стру и са на је 2014.

На са мо три де се так ме та ра од ње
су спо ме ни ци Ол ги Пе тров, Сте ви ци
Јо ва но ви ћу и Мар ку Ку ли ћу, на род -
ним хе ро ји ма из Дру гог свет ског ра -
та (са ни ра ни 2013. го ди не), као и Јо -
ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју, ле ка ру и јед -
ном од на ших нај по зна ти јих пе сни -
ка, ко ји је то ком јед ног пе ри о да свог
жи во та жи вео у Пан че ву. По ње му се
зо ву и ули ца и основ на шко ла у не по -
сред ној бли зи ни.

У цен тру Град ског пар ка на ла зи се
„Крст са Ве ли ке пи ја це”. Ори ги нал но
је по диг нут у 19. ве ку у част Пр вог
срп ског устан ка, а 1941. го ди не је
укло њен по што су оку па то ри и фолк -
сдој че ри на ре ди ли Цр кве ној оп шти -
ни да га де мон ти ра јер ће у су прот -
ном да га сру ше бом бом. Де ло ви кр -
ста су пре не ти у пор ту Ус пен ске цр -
кве, а про на шли су их за по сле ни у
по ме ну том град ском за во ду 1995.
Спо ме ник од цр ве ног мер ме ра по но -
во је на цен трал ном град ском тр гу од
2004, ка да је по ста вљен по во дом

про сла ве две ста го ди шњи це од по чет -
ка устан ка.

Док смо још у пар ку, да ка же мо да
је скулп ту ру „Удо ви це” Са ве Сан ди ћа
та да шња Оп шти на ку пи ла од ау то ра
1973. го ди не и по ста ви ла ис пред сво -
је згра де. По след ње и згра ђе ни спо ме -
ник у Град ском пар ку (де цем бар
2016) је сте онај бор ци ма по ги ну лим у
ра то ви ма де ве де се тих го ди на 20. ве -
ка. Идеј но ре ше ње је ура дио За вод, а
фи нан си јер је био Ду шан Ба ја то вић.

У глав ној град ској ули ци спо ме ник
„Све ти Фло ри јан” сто ји од 1813. Овај
кип по све ћен ва тро га сци ма про гла -
шен је за не по крет но кул тур но до бро
2007, а оште ће ња на ње му са ни ра на
су 2014.

За ни мљи во, од исте го ди не дру ге
де це ни је де вет на е стог ве ка ни шу на
„лак ту” згра де ста ре Вај фер то ве пи -
ва ре до 1996. го ди не кра си ла је ста -
туа Ја на Не по му ка. Би ла је у ло шем
ста њу „за хва љу ју ћи” ван да ли ма, па је
од не та у де по пан че вач ког За во да,
где је очи шће на, а 2014. го ди не кон -
зер ви ра на и вра ће на на ста ро ме сто.
Јан Не по мук је је дан од нај по зна ти -
јих ка то лич ких све та ца: за штит ник
је од гла ди и по пла ва и чу вар си ро -
ма шних, ис по вед ни ка и гра ди те ља
мо сто ва. Ста туа га при ка зу је у све -
ште нич кој одо ри, с рас пе ћем у ле вој
ру ци и пал ми ним ли стом у де сној,
што је сим бол сла ве.

Ма ло да ље од цен трал ног град ског
је згра, ис пред ула за у управ ну згра ду
Оп ште бол ни це, с по сто ља про ла зни -
ке „по здра вља” пр ви вој во да срп ске
Вој во ди не Сте ван Шу пљи кац. Ау тор -
ка спо ме ни ка је чу ве на Оља Ива њиц -
ки, а по ста вља ње су фи нан си ра ли
Ко а ли ци ја „Вој во ди на” и Фон да ци ја
„Ка рић” 2002. го ди не.

Да ви до ва зве зда, то чак и крст

У по след њих шест-се дам го ди на об -
но вље но је, са ни ра но, ре ста у ри ра но
или кон зер ви ра но при лич но спо ме -
ни ка и цр ка ва у гра ду и око ли ни.
Сим бо ли Пан че ва – све ти о ни ци на
ушћу Та ми ша у Ду нав – сре ђи ва ни су
од 2013. до 2017. Пре се дам го ди на
об но вљен је спо ме ник цр ве но ар меј -
ци ма на Ко те жу 2.

Зво ник Пре о бра жен ске цр кве, као
и ико но стас, кров и ли ме ни по кри ва -
чи, би ли су пред мет (кон зер ва тор -
ских) ра до ва од 2013. до 2019. У
окви ру ком плек са Вај фер то ве пи ва ре
из вр ше на је пре вен тив на за шти та
ма га ци на јеч ма 2015, ка да је и ре ста -
у ри ра но и кон зер ви ра но де вет на ест
ико на у ма на сти ру Вој ло ви ца. Го ди -
не 2016. об но вљен је кип Све тог Трој -
ства ис пред Ми но рит ског са мо ста на
на Гим на зиј ском тр гу и за вр ша ва ло
се улеп ша ва ње са ме цр кве. Кон зер -
ва ци ја и ре ста у ра ци ја ки па „Рас пе -
ће”, ко ји се на ла зи у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на у бли зи ни си ло са, из вр -
ше не су 2017. го ди не.

Ва ља ло би се под се ти ти и Спо мен-
ком плек са Стра ти ште, ко ји је то ком
2016. и 2017. го ди не до био ста ро-но -
во ру хо, у шта је уло же но че тр на ест
ми ли о на ди на ра. На ше стом ки ло ме -
тру пу та Пан че во –Ја бу ка на ла зи се
ме сто на ко ме су на ци сти то ком Дру -
гог свет ског ра та стре ља ли ви ше од
12.000 Је вре ја, Ро ма и Ср ба. Жр тве
су до во же не ка ми о ни ма из це лог ју -
жног Ба на та, али и из ло го ра на

Старом сај ми шту и на Ба њи ци. По -
сле рат на власт је на ло жи ла ар хи тек -
та ма да осми сле спо ме ник ко ји ће
асо ци ра ти на ове зло чи не на ци ста,
ме ња на су идеј на ре ше ња, да би тек
22. но вем бра 1981. го ди не спо ме ник
био за вр шен. У де це ни ја ма ко је су
до ла зи ле мо ну мент је скр на вљен, ло -
по ви су кра ли ко ма де брон зе и ме -
син га, чак су чу па ни ка бло ви елек -
трич них ин ста ла ци ја!

Спо ме ни ку су вра ће ни сви де ло ви,
укљу чу ју ћи и брон за ни диск са сти -
хо ви ма Вас ка По пе и сим бо ли ма Да -
ви до ве зве зде, точ ка и кр ста, ко ји
ево ци ра ју успо ме не на стра да ње Је -
вре ја, Ро ма и Ср ба. По ста вље но је по
осам ре флек то ра и ка ме ра за ви део-
над зор ко је су по ве за не с По ли циј -
ском упра вом у гра ду, па на Стра ти -
шту ви ше не ма ло по ва.

„Ср ча не” при че

Aкадемска ва јар ка Ива на Ра ки џић
Кру мес ау тор ка је три ју спо мен-пло -
ча. Пр ва, ко ја сто ји на зи ду згра де
Град ске упра ве, успо ме на је на Ср -
ђа на Алек си ћа, Ср би на из Бо сне ко -
ји је свој жи вот дао бра не ћи ком ши -
ју му сли ма на од срп ских сна га; по -
ста вље на је но вем бра 2010. Дру га,
по све ће на уби је ном пр вом де мо -
крат ски иза бра ном пре ми је ру на ше
зе мље др Зо ра ну Ђин ђи ћу, кра си од
12. мар та 2011. го ди не је дан од цен -
трал них град ских тр го ва ко ји но си
ње го во име. Тре ћа је спо мен-пло ча
стре ља ни ма на Ста ром пра во слав -
ном гро бљу, на ко ме је и спо ме ник
обе ше ни ма исте ау тор ке, од апри ла
2011. го ди не.

У окви ру „Отво ре ног ате љеа” Ива -
не Ра ки џић Кру мес на ста ли су див ни
ар те фак ти, умет ни не, про из во ди че -
тр де се так осо ба од нај мла ђег до нај -
ста ри јег уз ра ста. Јед на од ин клу зив -
них ра ди о ни ца из не дри ла је и скулп -
ту ру „Ср це дра гу ља”, ко ја је ра ђе на
око го ди ну да на уз по моћ дру га ра из
Удру же ња за по моћ МНРО. Она је
по ста вље на на зе ле ној по вр ши ни у
бли зи ни До ма вој ске у Пан че ву 2014.
го ди не.

За крај, оста ви ли смо мо жда „нај -
ср ча ни ју” при чу. У свет ским окви ри -
ма сва ка ко нај по зна ти ји пан че вач ки
спо ме ник по диг нут је до бро вољ ним
при ло зи ма гра ђа на. Ра ди се о спо ме -
ни ку псу ја за ви ча ру Леу, ва јар ке Све -
тла не Ка ро вић Де ра нић, ко ји се у На -
род ној ба шти на ла зи од 20. ју на
2015.

Да под се ти мо, Лео је 13. мар та
2014. го ди не на Стре ли шту спа сао
си гур не смр ти је да на е сто го ди шњу
де вој чи цу Ни ко ли ну Ву че тић: њу је
тог да на на пао и по вре дио по бе сне ли
пас ра се бул ма стиф. Ма ли-ве ли ки
Лео, не у по ре ди во сла би ји, али и хра -
бри ји и ср ча ни ји од по ди вља лог бул -
ма сти фа, ско чио је на Ни ко ли ни ног
на па да ча. У тој не рав но прав ној бор -
би за до био је по вре де и ује де од ко јих
је два да на ка сни је уги нуо. При чу о
све му ово ме об ја вио је и аме рич ки
„Ва шинг тон пост”.

Спо ме ни ци и тре ба да се по ди жу
за ср ча ност и хра брост. Ако не бу де
би ло ка та стро фал них зе мљо тре са
или ра то ва, сви ов де по бр о ја ни кра -
си ће Пан че во још ве ко ви ма.

С. Трај ко вић

ТА БЛЕ С НА ЗИ ВИ МА

УЛИ ЦА ДО ГО ДИ НЕ

Пред сед ник Ко ми си је за по ди за -

ње спо ме ни ка и име но ва ње ули -

ца и тр го ва Не ма ња Ро тар ре као

је за „Пан че вац” да се та бле с на -

зи ви ма осам де сет но во и ме но ва -

них ули ца, као и три пре и ме но ва -

на со ка ка, не ће ове го ди не по ја -

ви ти на згра да ма и ку ћа ма, осим

ако се но вац за то не из дво ји ре -

ба лан сом град ског бу џе та.

– За 2020. го ди ну пла ни ра на

је са мо јав на на бав ка у вред но -

сти од око 700.000 ди на ра за по -

ста вља ње тро је зич них та бли – на

сло вач ком, ма ђар ском и срп ском

– у ули ца ма у на се љу Вој ло ви ца

– об ја снио је Ро тар.

ОВЕКОВЕЧЕНЕ УСПОМЕНЕ ПОРЕД КОЈИХ ПРОЛАЗИМО

Иако нема поларне зиме, у центру града „мазе” се два бела медведа

ТРГ ГЕ НЕ РА ЛА МАР ГЕ ЛО ВА

Ка ко нам је ре кла Сло бо дан ка Пе -

ро вић из За во да за за шти ту спо ме -

ни ка кул ту ре, још 2014, ка да је на -

пра вље на из ло жба о 70 го ди на од

осло бо ђе ња Пан че ва, за по сле ни у

тој уста но ви пи са ли су о ко ман дан -

ту фи нал не бит ке ге не ра лу со вјет -

ске ар ми је Ва си ли ју Фи ли по ви чу

Мар ге ло ву и по ста ви ли ње го ву фо -

то гра фи ју. Са зна је мо да је на сед -

ни ци Град ског ве ћа 14. фе бру а ра

ко нач но по др жа на иде ја да Мар ге -

лов до би је трг у Пан че ву. Ра ди се о

кру жном то ку у Ули ци осло бо ђе ња,

на до мак Зе ле не пи ја це.

По сле рат ни ко ман дант Ва зду -

шно-де сант них сна га (ВДВ), елит ног

ро да ру ских спе ци јал них је ди ни ца,

на по чет ку Дру гог свет ског ра та у

оп ко ље ном Ле њин гра ду ко ман до -

вао је пу ком по мор ских пе ша ди на -

ца, да би на је сен 1944. сти гао у Ср -

би ју. Пред во дио је со вјет ске сна ге

ко је су осло бо ди ле наш град 6. ок -

то бра 1944, али и је ди ни це што су

12. ма ја 1945. го ди не по ра зи ле де -

се ти не хи ља да нај е лит ни јих Хи тле -

ро вих вој ни ка. Но си лац је ор де на

Хе рој Со вјет ског Са ве за. Ге не рал

Мар ге лов је умро 4. мар та 1990.
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Тро је љу ди до бре
воље по кре ну ло град

Мно ги ма од нас де си ло се бар
јед ном у жи во ту да нас за ди ви
не ка до бра иде ја, ак ци ја или
про је кат ко ји је за жи вео у не -
ком дру гом гра ду или др жа ви.
Ка ко би би ло до бро да ова ко
не што по сто ји и код нас – ре -
че ни ца је ко ју та да оба ве зно
из го во ри мо, али углав ном не
пре ду зме мо ни шта да би се то
и оства ри ло. Ово је при ча ко ја
има баш та кав по че так, али је
крај са свим дру га чи ји, јер –
тро је на ших су гра ђа на од лу чи -
ло је да на по кон пре ђе с ре чи
на де ла.

И та ко су се ових да на на
не ко ли ко ло ка ци ја у на шем
гра ду по ја ви ли др ве ни па не -
ли с ку ки ца ма за оста вља ње
хра не и гар де ро бе. „Ако имаш

до не си, ако не маш од не си. Да
ли то би ла гар де ро ба или мо -
жда хра на, не ко ме ћеш помоћи

ово га да на”, по ру ка је ко ја се
мо же ви де ти на дрвеним па -
не ли ма сме ште ним на пет ло -
ка ци ја: ис пред „Мак си ја” на
Со да ри, код кру жног то га на
Ко те жу 1, на ула зу у бу вљак у
Мар гити, ис пред „Аро ме” на
Те сли и на Спорт ском цен тру
на Ми си.

Ову за ни мљи ву ак ци ју, ко ја
је на и шла на ве ли ко одо бра -
ва ње на ших су гра ђа на, осми -
сли ли су и по кре ну ли Ире на
Стан ко вић, Дра га на Бе ло брк
и Не ма ња Ми шља нов.

– Ини ци ја ти ва се де си ла са -
свим слу чај но. Не ко је у гру пи
„Пан чев ци на ’Феј сбу ку’” на -
пи сао: „За што не би смо не што
ова ко ура ди ли у на шем гра -
ду?” и ока чио фо то гра фи ју ку -
ки ца из дру гог гра да и ја сам
на пи са ла: „Хај де”. За тим се ја -
вио Не ма ња Ми шља нов са иде -
јом да на пра ви па не ле с ку ки -
ца ма и нат пи сом, а по том и
Дра га на Бе ло брк, ко ја је ре кла

да ће по мо ћи по што зна да код
ку ће имам бе бу и не мам баш
мно го вре ме на. Су гра ђа не сам
за мо ли ла да да ју иде је за ло -
ка ци је у гра ду и кре ну ли смо,
за по че так, са шест па не ла, ко -
је су Не ма ња и Дра га на окачи -
ли – ка же Ире на Станковић.

Пре ма ње ним ре чи ма, од зив
Пан чев ки и Пан че ва ца овој ак -
ци ји уоп ште ни је лош.

– Ка чи се углав ном хра на,
али и гар де ро ба, а љу ди узи -
ма ју. На Kотежу 2 су нам од -
не ли чак цео па нел. Ве ро ват -
но је не ком баш он тре бао...
На Те сли се у јед ном мо мен ту
ни је ви део па нел од гар де ро -
бе. На Со да ри љу ди нај ви ше
оста вља ју хра ну – на бро ја ла је
Ире на.

Ини ци ја то ри ове ак ци је ка -
жу да же ле да про ве ре хо ће ли
она за жи ве ти, а уко ли ко „фид -
бек” бу де по зи ти ван, у на ред -
ном пе ри о ду па не ли ће би ти
по ста вље ни на још не ко ли ко
ме ста у гра ду.

Д. Ко жан

ЗА НИ МЉИ ВА АК ЦИ ЈА НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА

АКО ИМАШ ДО НЕ СИ, АКО НЕ МАШ ОД НЕ СИ

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ГРА ДУ

Ре спи ра тор не ин фек ци је у опа да њу
Ак тив но ст ви ру са гри па у Ју -
жно ба нат ском окру гу је ис под
пра га сред њег ин тен зи те та и у
па ду је у од но су на про шлу не -
де љу, баш као и тренд ин ци -
ден це обо ље ња слич них гри пу
– по твр дио је из ве штај За во да
за јав но здра вље Пан че во.

За раз ли ку од на шег гра да,
про те кле не де ље су у оп шти -
ни Али бу нар за бе ле же ни ви -
ше стру ки по раст ак тив но сти
гри па и ин ци ден ца вр ло ви со -
ког ин тен зи те та.

У слу ча ју по ја ве симп то ма
гри па: по ви ше не тем пе ра ту ре
пре ко 38 сте пе ни и су вог ка -
шља, оте жа ног ди са ња и бо ло -
ва у ми ши ћи ма и згло бо ви ма,
ја ви те се иза бра ном ле ка ру.
Оба ве зно од ле жи те и узи мај те
до ста теч но сти: су па, не га зи -
ра них со ко ва, ли му на де и ча -
је ва. Ле ко ве ко ри сти те ис кљу -
чи во по са ве ту док то ра. Ако сте
бо ле сни, из бе га вај те ру ко ва ње,
гр ље ње и љу бље ње. Уко ли ко
ки ја те и ка шље те, по криј те

уста и нос ма ра ми цом, а на -
кон што је упо тре би те, од мах
је ба ци те у кан ту за от пат ке.
Ре дов но пе ри те ру ке те ку ћом
во дом и са пу ном и че сто про -
ве тра вај те про сто ри је у ко ји -
ма бо ра ви те.

Ста ри је осо бе и хро нич ни
бо ле сни ци мо ра ју по себ но да
по ве ду ра чу на о свом здра вљу,
бу ду ћи да због њи хо вог сла би -
јег иму ни те та грип мо же до -
не ти озбиљ ни је ком пли ка ци је
и по сле ди це. Д. К.

НА ИВИЦИ СИ РО МА ШТВА 1,8 МИ ЛИ О НА

По след њи по да ци о бро ју си -

ро ма шних љу ди у Ср би ји да -

ти ра ју из 2017. го ди не.

Сви они ко ји су то ком

2017. има ли ма ње од

12.045 ди на ра ме сеч но би -

ли су ап со лут но си ро ма шни.

Тај из нос је пред ста вљао ли -

ни ју си ро ма штва и ис под ње

је жи ве ло 7,2 од сто ста нов -

ни ка Ср би је, од но сно око по -

ла ми ли о на љу ди. Они ко ји

су ме сеч но на рас по ла га њу

има ли ма ње од 15.600 ди -

на ра би ли су под ри зи ком

од си ро ма штва. Ка ко Ре пу -

блич ки за вод за ста ти сти ку

на води на свом сај ту, сто па

ризика од си ро ма штва је

2017. из но си ла 25,7 од сто,

што под ра зу ме ва че твр ти ну

ста нов ни штва, то јест 1,8

ми ли о на љу ди. Ме ђу тим,

пре ма ис тра жи ва њу Ти ма за

со ци јал но укљу чи ва ње и

сма ње ње си ро ма штва Вла -

де РС, су бјек тив ни осе ћај си -

ро ма штва има ле су чак две

тре ћи не ста нов ни ка на ше

земље.

Нов ча ну со ци јал ну по моћ

је при ма ло око 268.000 ста -

нов ни ка, а у окви ру про гра -

ма на род не ку хи ње обро ке је

до би ја ло 35.300 ко ри сни ка

у 77 ме ста.

ГДЕ СЕ НА ЛА ЗЕ

ПА НЕ ЛИ?

Ако же ли те да оста ви те

или про на ђе те хра ну или

гар де ро бу, мо же те оти ћи

до не ког од ва ма нај бли -

жих па не ла. Они се на ла зе

на сле де ћим ло ка ци ја ма:

ис пред „Мак си ја” на Сода -

ри, код кру жног то га на Ко -

те жу 1, на ула зу у бу вљак

у Марги ти, ис пред „Аро ме”

на Те сли, на Спорт ском

цен тру на Ми си.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед

аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Ср би је.

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

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште
бол ни це, ен до -
кри но ло шке др
Гор да на Ве љо -
вић, та ко ђе из
Оп ште бол ни -
це, а уро ло шке
њи хов ко ле га
из исте уста но -
ве др Не бој ша
Та сић. За пре -
гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду же на
је др Ве сна Но ви чић Ђо но -
вић из До ма здра вља Па -
ли лу ла.

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

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

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

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

интер вен ци је, као и до дат -
не хи рур шке и кон сул та тив -
не пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ција ли ста
аб до ми нал не хи рур ги је из
Оп ште бол ни це Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -
но он да ка да је нео п ход но
ура ди ти пре гле де и ана ли -
зе на јед ном ме сту и до би -
ти ре зул та те што пре. С тим
у ве зи, тре ба под се ти ти и на
то да се у За во ду, при ме ра
ра ди, све вр сте ле кар ских
уве ре ња из да ју за мак си мал -
но два са та.

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду за кли -
јен те осми шље ни и но ви па -

ке ти услу га по
из у зет но по вољ -
ним це на ма, а
ви ше о то ме,
као и о до дат -
ним по год но -
сти ма ко је
оства ру ју сви
они ко ји посе-
ду ју ло јал ти
кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”,

по гле дај те на ре клам ним
стра на ма ак ту ел ног бро ја
на шег ли ста.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Прегледе можете
заказати путем
телефона 013/21-
90-900 и 013/21-
90-903.

НО ВО ЗА РО ДИ ТЕ ЉЕ

Елек трон ски упис 
у вр тић

Ро ди те љи ма ле де це из Пан -
че ва мо ћи ће од ове го ди не
елек трон ским пу тем да при -
ја ве де цу за упис у пред -
школ ску уста но ву „Деч ја ра -
дост”. Услу га „еВр тић” би ће
ак тив на на пор та лу „еУ пра -
ва” од 1. апри ла, ка да и по -
чи ње упис.

Ова услу га ће би ти омо -
гу ће на у 140 гра до ва и оп -
шти на у на шој др жа ви као
лак ши, бр жи и пот пу но бес -
пла тан на чин при ја ве де те -
та у пред школ ску уста но ву.
Елек трон ско под но ше ње
при ја ве се вр ши јед но став -
ним по пу ња ва њем он лајн
обра сца, а до ста вља ње из -
во да из ма тич не књи ге ро -
ђе них, пре би ва ли шта и уве -
ре ња о за по сле њу ни је по -
треб но, јер се ау то мат ски
при ба вља ју. У овом тре нут -
ку је у то ку им пле мен та -
ција ове услу ге у свим гра -
до ви ма и оп шти на ма у
Срби ји.

Спи сак вр ти ћа и ин фор -
ма ци је о Пред школ ској уста -
но ви „Деч ја ра дост” мо же те
по гле да ти на сај ту www.de-
cjaradost.rs. Д. К.

У НЕ ДЕ ЉУ

По но во ли ти ја 
кроз Панчево

Мо ле бан и ли ти ја по др шке
Срп ској пра во слав ној цр кви
и пра во слав ном на ро ду у Цр -
ној Го ри одр жа ће се у Пан -
че ву у не де љу, 23. фе бру а ра.
По че так је за ка зан за 16 са -
ти у Хра му Ус пе ња Пре све -
те Бо го ро ди це.

На кон ли ти је код кр ста у
Град ском пар ку при сут ни ма
ће се обра ти ти исто ри чар др
Алек сан дар Ра ко вић.

Ово је дру ги мо ле бан ко ји
ће овим по во дом би ти ор га -
ни зо ван у Пан че ву. Пр ви је
одр жан 12. ја ну а ра ове го -
ди не, а на ње му је би ло око
хи ља ду на ших су гра ђа на.

АТП

Измене на ли ни ји 
за Ка ча ре во

Због одр жа ва ња ма ни фе ста ци -
је „Сла ни ни ја да” у Ка ча ре ву,
од 20. до 23. фе бру а ра, про ме -
ње на је тра са ау то бу са ЈКП-а
АТП Пан че во.

За време „Сланинијаде” ау -
то бу си ће у Ка ча ре ву са о бра -
ћа ти ули ца ма Мар ша ла Ти та –
4. ок то бра – Ма ке дон ском –
На род ног фрон та и да ље ста -
ром тра сом. У по врат ку ће се
кре та ти истом овом из ме ње -
ном тра сом.

При вре ме на ста ја ли шта ће
се на ла зи ти у Ули ци На род ног
фрон та у Ка ча ре ву, ис пред кућ -
них бро је ва 29 и 44.

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

ГРАД СКА УПРА ВА

Бес плат на се ди шта 
за бе бе

Пан че во и ове го ди не де ли бес -
плат на ау то-се ди шта, па је по -
зва ло ро ди те ље или ста ра те ље
с те ри то ри је гра да Пан че ва чи -
ја су де ца ро ђе на то ком 2018.
го ди не и у пр вој по ло ви ни 2019.
го ди не (до 30. ју на 2019) да
под не су зах тев за до де лу бес -
плат них деч јих ау то-се ди шта
за пут нич ка во зи ла.

Обра зац зах те ва (при јав ни
фор му лар) и из ја ве (Обра зац
1 и Обра зац 2) мо гу се пре у зе -
ти на пи сар ни ци Град ске упра -
ве Пан че ва (шал те ри 1 или 2)
или са зва нич не ин тер нет пре -
зен та ци је Гра да Пан че ва
(www.pancevo.rs, кон кур си и
јав ни по зи ви). Јав ни по зив ће
та ко ђе би ти об ја вљен на овој
адре си.

Рок за под но ше ње зах те ва је
де сет да на од да на об ја вљи ва -
ња, а од лу ка о до де ли бес плат -
них ау то-се ди шта би ће до не та
на осно ву ре до сле да при сти -
глих при ја ва. У слу ча ју да је
број при ја ва ве ћи од бро ја рас -
по ло жи вих ау то-се ди шта, пред -
ност ће има ти са мо хра ни ро -
ди те љи и ро ди те љи с тро је и
ви ше де це. Р. П.



С об зи ром на ве о ма нео бич не окол но сти ових из бо ра и
осо бе но сти овог си сте ма, ка да раз ми шља мо о осве же -
њи ма у на шој по ли тич кој по ну ди, ни је ло ше под се ти ти
се оног ста рог из ра за „Све би ју ко не ће да ку пи”. Но ва
име на су на чин да се ам ба ла жа по ли тич ког про из во да
учи ни раз ли чи том. Или да се озна чи „за јед нич ко па ко -
ва ње” не ко ли ко раз ли чи тих про из во да ко ји се те же
или у не до вољ ном оби му „ку пу ју” кад су са ми.

(Са ти ри чар и мар ке тин шки струч њак Во ја Жа не тић,
„Да нас”, 16. фе бру ар)

* * *
Не са мо у Ср би ји не го ни у це лом ре ги о ну ни шта се
бит но ни је про ме ни ло. Има ли смо ве ли ке на де по сле
тран зи ци је, али су из гу бље не, ма се су раз о ча ра не, че -
ка ју не ки спас. Да кле, не ми слим са мо на Бал кан не го
и на ис точ ну Евро пу, на Пољ ску, Ма ђар ску, Ру му ни ју и
све бив ше со ци ја ли стич ке зе мље. Ин те лек ту ал ци и
сред њи слој, ми сле ћи део гра ђан ства, на да ли су се да
ће до ћи до не ке вр сте сло бо де, али су схва ти ли да од те
уто пиј ске сло бо де не ма ни шта. Си ро ма шни ји су по ста -
ли још си ро ма шни ји и, са свим ло гич но, они су због то -
га (п)оста ли раз о ча ра ни. Пре ма то ме, ми у це лом том
дру штву има мо јед но ре зиг ни ра но ста ње. И то је не што
нај ло ши је, јер ви ше не ма енер ги је за про ме ну, до ми -
ни ра по ми ре ње са ствар но шћу и страх ко ји мо жда ра ђа
не ке но ве во ђе. Ми слим, тај наш по пу ли зам, о ком со -
ци о ло зи мно го при ча ју, ра ђа се, за пра во, из стра ха. Ка -
же се: по ли ти ка је као ва тра, не смеш јој се су ви ше
при бли жи ти јер ћеш из го ре ти. Ја се чу вам да не уђем у
по ли ти ку, у не ке лич не об ра чу не. Да не го во рим о лич -
но сти ма, не го о по ја ва ма, стру ја њи ма. Али не сме те се
ни су ви ше уда љи ти, јер ће те се „за мр зну ти”, та ко да
тре ба на ћи јед ну ме ру го во ра, ре то ри ке. Сме та ју ми
бру тал не ре чи и ети ке ти ра ње, без об зи ра на то о ко ме
се ра ди.

(Књи жев ник Ла сло Ве гел, „Ал Џа зи ра Бал канс”, 15.
фе бру ар)

* * *
У ме ди ји ма у Ср би ји по сто ји „мук о про шло сти”, јер
„про шлост ни је про шла”, већ су они ко ји су де ве де се -
тих го ди на уче ство ва ли у рат ној про па ган ди Ми ло ше -
ви ће ве вла сти и да ље на ру ко во де ћим по зи ци ја ма у
број ним ме ди ји ма. У Ср би ји не по сто ји су о ча ва ње с
про шло шћу у дру штву, јер су о ча ва ње с про шло шћу
увек под ра зу ме ва и су о ча ва ње са од го вор но шћу.

(Ко лум ни ста и пи сац Те о фил Пан чић, „Бе та”, 14.
фебру ар)

* * *

* * *
Ми смо тра жи ли сме ну чла но ва РЕМ-а, не остав ке. То
ни је јед на нор мал на про це ду ра, у ко јој су ви со ко мо рал -
на два чла на РЕМ-а под не ла остав ку, ко ји су се, ето,
скло ни ли да би Ми лан Ан то ни је вић имао ко га да по зо -
ве, да би ОЕБС мо гао да из вр ши при ти сак на власт, у
име свих нас. То ни је тач но. Тај РЕМ је, као ис по ста ва
вла сти, је дан од глав них кри ва ца што су на ши ме ди ји
скан да ло зни, глав ни кри вац што су на ци о нал не те ле ви -
зи је ко мер ци јал не и не што ма ло ма ње јав не тро вач ни це
и што по сто ји огром но не за до вољ ство јав но сти та квим
те ле ви зи ја ма.

(Про фе сор ка Фа кул те та по ли тич ких на у ка Сње жа на
Ми ли во је вић, „Но ва С”, 16. фе бру ар)

* * *
Хте ли смо да на сту пи мо у Ни шу, али онај ди рек тор ха -
ле је ре као: „Не ма, за у зе то је све, тер ми ни, тре ни ра ју
стал но, не ма до Но ве го ди не ни шта. Схва ти те, има не -
ког ко је из над ме не”. Ко је из над те бе? Из над ње га је,
ре ци мо, се кре тар за кул ту ру. Зва ли смо се кре та ра за
кул ту ру и спорт, ре као је: „Не мо же ни шта, ха ла је ја ко
за у зе та, сви су тер ми ни по пу ње ни. Не мо же, схва ти те,
има не ког ко је из над ме не”. Ко је из над те бе? Гра до на -
чел ник. Ка да смо до шли до гра до на чел ни ка, он је ре -
као: „Има не ког ко је из над ме не”. Ре као сам, знам ко
је из над те бе. Из над те бе је 5.000 љу ди у Кра гу јев цу ве -
че рас на кон цер ту.

(Му зи чар Ђор ђе Ба ла ше вић, „Ју жне ве сти”, 17. фе -
бру ар)

4 ПОЛИТИКА
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КОНЦЕПТ

ПО ЛО ЖЕН ВЕ НАЦ НА СПО МЕ НИК ХЕРОЈИМА

Сећање на црвеноармејце
Ве нац на спо ме ник па лим бор -
ци ма Цр ве не ар ми је у Пан че -
ву, 17. фе бру а ра, по ло жи ла је
не ка да шња ам ба са дор ка Ру -
си је у „Уне ску” Еле о но ра Ва -
лен ти но ва Ми тро фа но ва. Она
је да нас на че лу Фе де рал не
аген ци је за по сло ве За јед ни -
це не за ви сних др жа ва, су на -
род ни ка ко ји жи ве у ино стран -
ству и ме ђу на род не ху ма ни -
тар не са рад ње, чи је је пред -
став ни штво у Ср би ји Ру ски
дом. По ред ње, цве ће на спо -
ме ник по ги ну лим цр ве но ар -

меј ци ма по ло жи ли су за ме -
ник гра до на чел ни ка Пре драг
Жив ко вић и пред став ни ци
удру же ња Сло вен ска уни ја.

Еле о но ра Ми тро фа но ва је за -
хва ли ла Пан чев ци ма ко ји „чу -
ва ју успо ме ну на на шу за јед -
нич ку исто ри ју”, не до зво ља -
ва ју ћи да се исто риј ске чи ње -
ни це ис кри ве. На гла си ла је да
јој је ве ли ка част то што ће трг
код Зе ле не пи ја це до би ти име
по ге не ра лу Мар ге ло ву, ко ји је
ко ман до вао сна га ма што су
осло бо ди ле Пан че во 1944.

НА ТРИБИНИ У „КУПЕУ”

Говори Ненад Чанак
Градски одбор Лиге социјал-
демократа Војводине обавешта-
ва да ће 24. фебруара, од 19
сати, у кафеу „Купе” у Улици
браће Јовановић 5 бити одржа-
на трибина „Војвођанског фрон-
та”. О актуелним проблемима
Панчева, Војводине и Србије
присутнима ће говорити Ненад
Чанак, Александар Оџић, Сан-
дра Ристић и Данаил Вучковски.

Лигаши у саопштењу истичу
да су изабрали кафић за место
одржавања трибине због „не-
могућности коришћења мале

сале Градске управе за одржа-
вање трибине, јер је тако саоп-
штила начелница ГУ Панче-
ва”. Они подсећају на то да је
„иста сала дата на коришћење
’Српској десници’ и ’Заветни-
цима’, што још једном доказу-
је да је власт селективна”.

ПРИ ЗНА ЊЕ НА ДАН ДР ЖАВ НО СТИ

Ву чић од ли ко вао Гру ји ћа
Пред сед ник Ср би је Алек сан -
дар Ву чић на Дан др жав но сти
злат ном ме да љом за за слу ге од -
ли ко вао је Ми ла на Гру ји ћа, од
про шле го ди не по ча сног гра -
ђа ни на Пан че ва. Гру јић је је -
дан од два ге не рал на ди рек то -
ра ком па ни је „ZF Serbia E-Mo-
bility Division”, од го во ран за
упра вља ње, прав не и фи нансиј -
ске по сло ве и ко му ни ка ци ју.

Гру јић је за хва лио Ву чи ћу на
„из ван ред ном при зна њу и ука -
за ној ча сти” и до дао:

– Пре сре ћан сам и не мо гу да
упо ре дим ово ис ку ство ни са
јед ним до сад – по ча ство ван сам,
пре за до во љан, по но сан и уз бу -
ђен, по себ но због то га што ми је
ово при зна ње до де ље но за уло -
гу у про јек ту ко ји је са мо по зи -
ти ван и од ве ли ког зна ча ја за
на шу зе мљу, за ком па ни ју ZF,
све на ше парт не ре и са рад ни ке,
мо ју по ро ди цу и ме не лично.

По ча сни гра ђа нин Пан че ва
је, да под се ти мо, ро ђен 1974.
го ди не у глав ном гра ду, шко ло -
ван је у Хам бур гу и ди пло ми ра -

ни је ма шин ски ин же њер Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду. Па си о ни -
ра ни је по зна ва лац ау то мо билске

ин ду стри је, члан управ ног од -
бо ра Не мач ко-срп ске при вред -
не ко мо ре, а ме на џер ску ка ри -
је ру је за по чео у ZF-у 2002: пет -

на ест го ди на је ра дио на раз во -
ју ди стри бу тив не мре же у Ср -
би ји и ре ги о ну. По но сни је отац

тро је де це у два де се то го ди шњем
срећ ном бра ку.

У са оп ште њу ве ли ке не мач -
ке ком па ни је из да том овим по -
во дом сто ји: „Ми ла но ва по зи -
ци ја, оства ре ња и по зна ва ње
ком па ни је и ње них ци ље ва, те
окол но сти у Ср би ји, је дан су од
фак то ра ко ји је омо гу ћио ре а -
ли за ци ју нај ве ће европ ске ZF
ин ве сти ци је у ре пре зен та тив -
ним ро ко ви ма упра во у Ср би -
ји, у ин ду стриј ској зо ни у Пан -
че ву, где да нас, ма ње од две го -
ди не на кон по чет ка про јек та,
успе шно по слу је фа бри ка елек -
трич них мо то ра ’ZF Serbia’”.

У то ку је дру га фа за из град ње
фа бри ке, као и раз вој ног цен -
тра где ће до кра ја 2021. го ди не
би ти за по сле но пре ко 1.000 љу -
ди. У ZF-у под вла че да су парт -
не ри ло кал ној за јед ни ци, те да
ула жу но вац у еду ка ци ју, за шти -
ту жи вот не сре ди не и кул ту ру.

СПАС ЗА СВЕ СО ЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НЕ

КАКО ДО БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Град ска упра ва
Панчева и огра нак
Адво кат ске ко мо ре у
на шем гра ду пот пи са ли
уго вор о де ло ва њу
зајед нич ке слу жбе

Од 1. ок то бра про шле го ди не,
ка да је по чео да се при ме њу је
За кон о бес плат ној прав ној по -
мо ћи, два де сет Пан че ва ца је
тра жи ло ту олак ши цу, а са мо
од по чет ка ове го ди не под не то
је де сет та квих зах те ва.

Адво кат Би ља на Бје ле тић ка -
же да се бес плат на прав на по -
моћ нај ви ше тра жи у слу ча је -
ви ма из до ме на по ро дич ног
пра ва, ка да је реч о на си љу у
по ро ди ци и из др жа ва њу де це
и ро ди те ља. Сем то га, на ши су -
гра ђа ни тра же адво кат ску по -
моћ и ка да је реч о раз во ди ма,
рад ним спо ро ви ма, оста ви на -
ма, оства ри ва њу пра ва на пен -
зи ју итд.

За шти та од тор ту ре

Она је об ја сни ла и да по но вом
за ко ну не ма огра ни че ња ка да
је реч о то ме ко мо же да до би -
је бес плат не прав не са ве те. С
дру ге стра не, ка да се ра ди о
бес плат ном прав ном за сту па -
њу на су ду, пра во на то има ју
са мо од ре ђе не ка те го ри је.

Бје ле ти ће ва је на гла си ла да
су Град ска упра ва Пан че ва и
огра нак Адво кат ске ко мо ре у
на шем гра ду је ди ни у Ср би ји
ко ји су 25. сеп тем бра про шле
го ди не пот пи са ли уго вор о де -
ло ва њу за јед нич ке слу жбе за
бес плат ну прав ну по моћ. За -
хва љу ју ћи то ме, по сто ји мо гућ -
ност да адво кат ко ји је члан те
слу жбе ко ме се не ко ли це обра -
ти за по моћ сам про це њу је има
ли оно пра во на за сту па ње пред
су дом без на кна де или не.

По сто ји и дру га мо гућ ност,
а то је да онај ко је за ин те ре со -
ван за бес плат ну прав ну по моћ
по пу ни обра зац ко ји мо же да
до би је у Град ском услу жном

цен тру. По сле то га над ле жни
прав ник у Град ској упра ви про -
це њу је оправ да ност та квог зах -
те ва. Уко ли ко оном ко под не -
се та кав зах тев он бу де при -
хва ћен, до би ће ре ше ње са свим
по да ци ма о адво ка ту ко ји му
је до де љен за прав но за сту па -
ње и он ће би ти уз ње га све до
пра во сна жно сти пре су де.

– Пра во на прав но за сту па -
ње пред су до ви ма без на кна де
мо гу да оства ре ко ри сни ци со -
ци јал не по мо ћи, као и де ца о
чи јим пра ви ма и ин те ре си ма
се од лу чу је у суд ским спо ро -
ви ма, мла ди ко ји су у си сте му
др жав не со ци јал не по мо ћи и
они ко ји су иза шли из ње га, а
има ју пра во на по др шку до два -
де сет ше сте го ди не жи во та.
Пра во на бес плат но прав но за -
сту па ње има ју и ли ца ко ји ма
је по треб на прав на за шти та од
тор ту ре, не чо веч них, по ни жа -
ва ју ћих по сту па ка и по ро дич -
ног на си ља, као и ази лан ти, из -
бе гли це, осо бе са ин ва ли ди те -
том и ко ри сни ци со ци јал не по -
мо ћи – ре кла је Бје ле ти ће ва.

Пре ма ње ним ре чи ма, има
и осо ба ко ји ма се прав на помоћ

не одо бра ва по ау то ма ти зму.
Ка да је реч о та квим слу ча је -
ви ма, за њих пр во мо ра да се
ис пи та има ју ли уоп ште пра во
на то или не. У те ка те го ри је
спа да ју они за ко је пр во мо ра
да се утвр ди њи хов ма те ри јал -
ни по ло жај, као и то да ли за -
ра да по чла ну њи хо вог до ма -
ћин ства не пре ла зи ми ни мум
со ци јал не си гур но сти за хра -
ни тељ ске по ро ди це. Сем то га,
про це њу је се и да ли би осо ба
ко ја је под не ла зах тев за бес -
плат ну прав ну по моћ по ста ла
со ци јал но угро же на уко ли ко би
мо ра ла да пла ти адво ка та.

Про сто ри је у Змај Јо ви ној 5

Би ља на Бје ле тић је на гла си ла
да је нај ве ћи ква ли тет но вог
За ко на о бес плат ној прав ној
по мо ћи то што је по сле ње го -
вог сту па ња на сна гу про ши -
рен круг ли ца ко ја мо гу да
оства ре пра во на њу.

Са да у ту ка те го ри ју, пре ма
ње ним ре чи ма, спа да ју и осо бе
про тив ко јих се во ди по сту пак
пред пре кр шај ним су дом, а пре -
ти им ка зна за тво ра, као и они
про тив ко јих су по кре ну ти

кривич ни по ступ ци, а по За ко -
ну о кри вич ном по ступ ку пре -
ти им ка зна до осам го ди на за -
тво ра, и ни су об у хва ће ни од -
бра ном по слу жбе ној ду жно сти.

Бес плат ну прав ну по моћ у за -
сту па њи ма пред су дом не мо гу
да до би ју прав на ли ца ко ја су
по кре ну ла про це ду ру ре ги стра -
ци је или се про тив њих во де
при вред ни спо ро ви. Ту мо гућ -
ност не мо гу да оства ре ни они
про тив ко јих се во ди пре кр шај -
ни по сту пак ако за то ни је пред -
ви ђе на ка зна за тво ра, осо бе ко -
је же ле да зло у по тре бе прав ну
по моћ, као и они ко ји же ле да
ту же дру гу осо бу, а тро шко ви
по ступ ка би би ли у не сра зме ри
с ту жбе ним зах те вом (на при -
мер, не ко тра жи прав ну по моћ,
а же ли да ту жи дру гу осо бу за
дуг од 5.000 ди на ра).

Под се ћа мо, пан че вач ки адво -
ка ти пру жа ју прав ну по моћ у
про сто ри ја ма у Змај Јо ви ној 5
(ло кал број 5), а те ле фон на
ко ји мо гу да се до би ју де таљ -
ни је ин фор ма ци је је 332-586,
сва ког рад ног да на од 9 до 13
са ти.

М. Гли го рић

Суд у Панчеву

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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НИС СПРЕМ НО ДО ЧЕ КУ ЈЕ НО ВА ПРА ВИ ЛА ИГРЕ

Би о го ри во сти же из пан че вач ке Ра фи не ри је

Уско ро сту па на сна гу
уред ба о уде лу би о го ри ва
у тран спор ту

Стал не ин ве сти ци је у
прера ду наф те

Ра фи не ри ја наф те Пан че во је мо дер -
ни за ци ју по стро је ња и свој раз вој за -
по че ла још пре два де сет го ди на, пре
све га ре а ли за ци јом про је ка та ко ји су
би ли усме ре ни на сма ње ње за га ђе ња
и ускла ђи ва ње са за кон ским оба ве за -
ма Ср би је, и до са да је ви ше од 150

ми ли о на евра уло же но у про јек те ко -
ји су ди рект но и ин ди рект но ве за ни
за сма ње ње за га ђе ња ва зду ха, зе мљи -
шта и во де – ре као је не дав но Вла ди -
мир Га гић, ди рек тор Бло ка Пре ра да
у НИС-у, за пор тал „Бал кан ма га зин”.
Као при мар ни про је кат из тог пе ри о -
да из дво јио је ре кон струк ци ју по го на
за ка та ли тич ки кре кинг (FCC), ка да
су угра ђе ни тре ћи и че твр ти сте пен
фил тра ци је, што је до при не ло сма -
ње њу еми си је че сти ца у ва здух.

Али за на ред ни пе ри од је пла ни ра -
на до дат на мо дер ни за ци ја овог по -
стро је ња јер, пре ма Га ги ће вим речима,

НИС по слу је на ве о ма кон ку рент ном
тр жи шту ју го и сточ не Евро пе, та ко да
је стал на мо дер ни за ци ја пре ра ђи вач -
ких по стро је ња при о ри тет ком па ни -
је. Сто га је НИС кра јем про шле го ди -
не пот пи сао уго вор с ком па ни јом „Лу -
мус тех но ло џи” о мо дер ни за ци ји по -
стро је ња FCC, вре дан око 80 ми ли о на
евра.

Про пи лен у на ја ви

С еко ном ске стра не НИС ће ре а ли за -
ци јом овог про јек та по ве ћа ти про из -
вод њу про пи ле на и ви со ко ок тан ских
ком по не на та мо тор них бен зи на у Ра -
фи не ри ји наф те Пан че во. За вр ше так
ра до ва је на ја вљен за 2024. го ди ну.
За наш град је по себ но ин те ре сант но
то што ће Ра фи не ри ја омо гу ћи ти „Пе -
тро хе ми ји” пер спек тив ни ју бу дућ ност
јер ће уве ћа ти про це нат про из вод ње
про пи ле на, јед ног од нај ску пљих про -
ду ка та у пре ра ди си ро ве наф те. С дру -
ге стра не, ова ин ве сти ци ја омо гу ћи ће
НИС-у ефи ка сни ју про из вод њу го ри -
ва с би о ком по нен том и – оно што је
за Пан чев це нај ва жни је – Га гић твр ди
да ће „но ви” FCC ис пу шта ти не знатне

ко ли чи на чвр стих че сти ца у ат мос -
фе ру.

НИС је то ком про шле го ди не у пан -
че вач кој Ра фи не ри ји ре а ли зо вао два -
де сет ин ве сти ци о них про је ка та, на
два де сет че ти ри се још ра ди, а успе -
шно је за вр ше но и ви ше од пе де сет
про је ка та ин ве сти ци о ног одр жа ва ња.
Га гић ис ти че да је, по ред про јек та
уна пре ђе ња усло ва за про из вод њу би -
о ди зе ла и кре и ра ња усло ва за про из -
вод њу би о бен зи на, у пла ну чи тав низ
про је ка та ко ји ће уна пре ди ти рад Ра -
фи не ри је у ду жем пе ри о ду. Ак це нат
је ста вљен на про јек те уна пре ђе ња
енер гет ске ефи ка сно сти, ко ји се бр зо
ис пла те и ду го роч но до но се ве о ма по -
зи тив не ефек те. Ди рек тор пан че вач -
ке Ра фи не ри је из дво јио је и ре а ли за -
ци ју про је ка та ди ги тал не тран сфор -
ма ци је, ко ји ће уна пре ди ти ефи ка -
сност по сло ва ња и обу ку за по сле них,
и по ве ћа ти без бед ност у Ра фи не ри ји.

Спрем ни за би о го ри ва

У Ср би ји тре ба да поч не при ме на
Уред бе о уде лу би о го ри ва на тр жи -
шту и НИС спрем но до че ку је уво ђе -
ње но вог пра ви ла на срп ским дру мо -
ви ма. Већ са да, с по сто је ћим про це -
сним си сте ми ма, у Ра фи не ри ји мо гу
да се про из во де од ре ђе не ко ли чи не
би о ди зе ла и, пре ма Га ги ће вим ре чи -
ма, НИС је спре ман да обез бе ди ко -
ли чи не овог го ри ва у скла ду с по тре -
ба ма тр жи шта и за кон ском ре гу ла ти -
вом. Ру ско-срп ски нафт ни ги гант већ
ду го се ба ви пи та њем укљу чи ва ња об -
но вљи вих из во ра енер ги је у про из -
вод њу мо тор них го ри ва. Пр ва фа за
про јек та за по че та је још 2003. го ди -
не, ка да је НИС био срп ска ком па ни -
ја, а за вр ше на је 2015. го ди не.

У Пан че ву мо же да се про из во ди
око 600.000 то на ди зел-го ри ва с до -
дат ком би о ком по не на та. Пре ма ре -
чи ма пр вог чо ве ка Ра фи не ри је, НИС
ни је за до во љан по сто је ћим пре ра ђи -
вач ким ка па ци те ти ма и у то ку је при -
пре ма дру ге фа зе про јек та, ко ја пред -
ви ђа укљу чи ва ње би о ком по не на та у
мо тор на го ри ва. Пла ни ра но је ко ри -
шће ње ета но ла и етил терц-бу тил етра
(ЕТ БЕ) као би о ком по нен те. По ред то -
га, НИС пла ни ра да обез бе ди от пре -
му би о ди зе ла и би о бен зи на свим
прево зним сред стви ма – же ле знич -
ким ци стер на ма, тан ке ри ма и вод -
ним то ко ви ма.

На кон план до ва ња
жесток рад: кон тролни, 
па писме ни...

Пан че вач ке основ не и сред ње шко ле
због епи де ми је гри па, у скла ду са од -
лу ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је, не ра -
де до кра ја ове не де ље. Над ле жни у
др жа ви су по се гли за овом ра ди кал -
ном ме ром са иде јом да се сма њи ри -
зик од ши ре ња ви ро зе код школ ске
де це. Ми ни стри у Не ма њи ној су про -
це ни ли, на осно ву тврд њи епи де ми о -
ло га, да ће епи де ми ја по тра ја ти још
ове не де ље и да ће на кон то га грип
по че ти да је ња ва.

Ово ни је пр ви пут да се по че так
но вог по лу го ди шта од ла же или на -
ста ва об у ста вља због ван ред них окол -
но сти. Та ко је би ло и про шле го ди не,
с том раз ли ком што са да не ра де ни
вр ти ћи. Оно мад су ло кал не за јед ни -
це, по свом на хо ђе њу, про це њи ва ле и
од лу чи ва ле о то ме да ли ће ма ли ша -
ни ићи у вр ти ће или не. Ово га пу та
ма ме и та те су ста вље не пред свр шен
чин, па су мо ра ли да се сна ла зе. Не -
ки су узе ли од мо ре, не ки ма ба бе и
де де, стри не и стри че ви, ком ши је и
при ја те љи чу ва ју де цу док су на по -
слу, а по је ди ни су мо ра ли да ан га жу -
ју да ди ље јер по сло дав це не за ни ма
про блем епи де ми је.

Не ма ухо да ва ња

Школ ска го ди на се на ста вља у по не -
де љак, 24. фе бру а ра. Ве ћи на ро ди те -
ља је два че ка да ма ли ша ни по но во
кре ну у учи о ни це – јед на бри га (она
око чу ва ња де це) ма ње, а за по кри ва -
ње ван ред них тро шко ва де се то днев -
ног гри по зног рас пу ста не ка ко ће мо

се већ сна ћи. Ту смо ве шти ну уса вр -
ши ли, ни је пр ви пут да се кр пи крај с
кра јем.

Ђа ци ко ђа ци – „сма ра” их чи ње -
ни ца да ће од на ред не сед ми це по но -
во мо ра ти у школ ске клу пе. Све сни
су да им на став ни ци не ће
то ле ри са ти не рад, јер
са да тре ба на док на ди -
ти из гу бље но, а и бли -
жи се тро ме сеч је.
Мно ги ђа ци ни су до -
би ли ни пр ве оце не,
па ће већ од сле де -
ће не де ље про фе со -
ри по че ти да их „ле -
ше”. У на ја ви

је си ја сет
кон трол них за да та ка и
пи сме них ве жби у на ред них де сет да -
на. Пра зног хо да, ка ко то на став ни ци
во ле да ка жу за пе ри од на кон рас пу -
ста, овог пу та не ће би ти, јер не ма вре -
ме на за то. Не ће би ти ухо да ва ња и
при ви ка ва ња и ро ди те ље не тре ба да
за чу ди ако на тро ме сеч ју бу де мно го
ло ших оце на и опо ме на. Те шко да су
њи хо ви пу ле ни про ве ли рад но ван -
ред ни рас пуст. Част из у зе ци ма.

На рав но, по сто ји мо гућ ност да над -
ле жни про ду же рас пуст уко ли ко здрав -
стве ни рад ни ци утвр де да опа сност
од епи де ми је још тра је, али да љом
при ме ном ове ме ре ди рек то ри ма се

су жа ва про стор за ор га ни за ци ју на -
док на де ча со ва. То се на ро чи то од но -
си на за вр шне раз ре де, јер ма ту ран те
основ них шко ла че ка ма ла ма ту ра, а
уче ни ке че твр тих раз ре да сред њих
шко ла упис на фа кул те те.

Са жи ма ње зна ња

Из гу бље но је се дам рад них да -
на. Пре по ру ка Ми ни стар ства
про све те је да се у то ку јед не
не де ље на док на ди је дан дан.
То зна чи да се у окви ру три
ча са на док на ди је дан – 30 ми -
ну та за јед ну на став ну је ди -

ни цу, а 15 ми ну та за дру гу.
Про блем пред ста вља ка ко

то упи са ти у елек -
трон ски днев ник,

јер по сто је ћи
софт вер не
п о  д р  ж а  в а
ову иде ју.

У не ким
пан  че  вач  -

ким шко ла ма
пла ни ра ју да из гу -

бље но на док на де рад ним су -
бо та ма и са жи ма њем гра ди ва, али
ће ко на чан суд о том мо де лу да ти
Ми ни стар ство про све те. На рав но,
по сто ји и мо гућ ност да се др жа ва
од лу чи за про ду же так школ ске
године.

Са да је на на став ни ци ма и ђа ци ма
да се из бо ре с (не)рад ним на ви ка ма
и је ди ни ца ма у на ја ви. Али не тре ба
бри ну ти, јер су мно ги про фе со ри ме -
ког ср ца – би ће гле да ња кроз пр сте
на у штрб зна ња на кра ју го ди не, као и
сва ки пут.

О овој си стем ској по сле ди ци – не -
ком дру гом при ли ком…

НО ВА УРЕД БА

Од 1. ја ну а ра 2021. по чи ње при ме на Уред бе о уде лу би о го ри ва на тр жи -

шту, та ко да на пум па ма у Ср би ји тре ба да поч не про да ја бен зи на с до -

да тим би о е та но лом, или евро ди зе ла с до да тим би о ди зе лом. Реч је о го -

ри ву ко је во за чи већ уве ли ко то че у зе мља ма Европ ске уни је.

Оба ве зни удео би о го ри ва ко ји ће про из во ђа чи и уво зни ци де ри ва та

наф те мо ра ти да из не су на тр жи ште би ће про пи сан нај ка сни је до ок то -

бра за пе ри од од на ред не три го ди не, у скла ду са еко ном ским мо гућ но -

сти ма и пла ни ра ном ди на ми ком по ве ћа ња уде ла би о го ри ва.

„НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ К”

За холивудски осмех

Закорачите и ви у ординацију мо-
дерне стоматологије „Никодент ме-
дик” и поклоните себи здрав и леп
осмех. У овом савременом центру
за хитну и рестауративну стомато-
логију, којим руководи др Ђорђе
Николић, имају идеално решење
за сваки ваш проблем.

Надокнадите зубе имплантати-
ма водећих светских произвођача
по најприступачнијим ценама у ре-
гиону. Исправите своје зубе уз по-
моћ најмодернијих технологија,
премијерно представљених у све-
ту, а сада и код нас у „Никоденту”.
Решите се безубости за само неко-
лико дана, колико је сада потребно
за израду протеза или мостова. Улеп-
шајте своје лице филерима позна-
те француске лабораторије.

Нека ваш савршен осмех заиста
буде ваш најбољи адут.

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

О ПО СЛЕ ДИ ЦА МА ВАН РЕД НОГ РАС ПУ СТА

КЕ ЧЕ ВИ У НА ЈА ВИ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Де пи ла ци ја је иде ал но ре ше -
ње за укла ња ње дла чи ца с те -
ла. По сто је то пла и хлад на
де пи ла ци ја. То пла се све ре -
ђе упо тре бља ва, јер се не пре -
по ру чу је осо ба ма ко је има ју
про ши ре не ве не и ка пи ла ре.
Код ове вр сте де пи ла ци је во -
сак се ко ри сти ви ше пу та, али
се, на рав но, сте ри ли ше на ви -
со ким тем пе ра ту ра ма. То пли
во сак је до бар за де пи ла ци ју
обр ва и по је ди них де ло ва би -
ки ни зо не.

Хла дан во сак се мно го че -
шће при ме њу је у прак си, јер
пред ста вља бр зо, чи сто и ду -
го трај но ре ше ње. Иа ко се та -
ко зо ве, тај во сак и ни је баш
хла дан – рад на тем пе ра ту ра

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

Да де пи ла ци ја не боли

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Нај ва жни је оруж је за бор бу про -

тив гри па и слич них ре спи ра тор -

них ин фек ци ја сва ка ко је сна жан

иму ни тет. Ових да на је по себ но

ва жно да од брам бе не ка па ци те те

свог ор га ни зма мак си мал но оја ча -

мо. Ево не ко ли ко од лич них ре це -

па та ко ји нам у то ме мо гу по мо ћи.

Уве че ста ви те у те глу две ка -

ши ке сит но исец ка ног ора хо вог ли шћа и пре лиј те с по ла ли тра кљу -

ча ле во де. Те глу до бро за тво ри те и умо тај те у ву не но ће бе да оста не

то пла пре ко но ћи. Су тра дан про це ди те чај, си пај те га у те глу и од ло -

жи те у фри жи дер. Да би сте оја ча ли иму ни тет, пиј те сва ког ју тра по

50 ми ли ли та ра овог ча ја.

Мо сков ски кар ди о лог, проф. др Алек сан дар Ша ран дак, пред ла же

ово од лич но сред ство за ја ча ње иму ни те та, као и про тив гри па и пре -

хла де. По ме шај те по по ла ча ше су ше не ехи на цее и су ше не на не. Све

пре лиј те вот ком до вр ха ча ше и про ме шај те. Из ру чи те у те глу и до бро

је за тво ри те. Те глу др жи те на там ном ме сту, на соб ној тем пе ра ту ри.

По сле се дам да на про це ди те са др жи ну те гле и до дај те јед ну ка -

ши ку ме да. Про ме шај те. Пиј те по 20–25 ка пи три пу та днев но по ла

са та пре је ла, то ком две и по до три не де ље, док вла да епи де ми ја

гри па. Овај лек мо же те да при пре ма те и пи је те два-три пу та го ди -

шње. На на је до бар иму но сти му ла тор, а има и ле ко ви то деј ство на

ср це и крв не су до ве, док је ехи на цеа јед на од нај ко ри шће ни јих би -

ља ка за осна жи ва ње иму ни те та.

Сред ства за
јачање иму ни те та

Дом здра вља Пан че во, по ред
сво је основ не де лат но сти пру -
жа ња при мар не здрав стве не
за шти те Пан чев ци ма, од не -
дав но оба вља те о рет ску и прак -
тич ну обу ку из пр ве по мо ћи.
Ова еду ка ци ја је од не из мер -
не ко ри сти за за по сле не, уче -
сни ке у са о бра ћа ју и уоп ште
за све нас ко ји се на ђе мо у
при ли ци да пру жи мо пр ву по -
моћ уне сре ће ном или на гло
обо ле лом ли цу. Овом при ли -
ком же ли мо да ис так не мо зна -
чај пру жа ња бла го вре ме не ла -
ич ке пр ве по мо ћи у спа са ва -
њу жи во та и спре ча ва њу да -
љег по гор ша ња здра вља по -
вре ђе них и обо ле лих ли ца.

Про це на ста ња по вре ђе ног
или на гло обо ле лог ли ца увек
је у пр вом пла ну у од но су на
са ме по вре де или основ ну бо -
лест ко ја је до ве ла до тог ста -
ња. То је ва жно ис та ћи, јер на
те ме љу ове про це не при ме -
њу је мо од го ва ра ју ће ме ре и
по ступ ке. Не ма жи во та без
основ них жи вот них функ ци -
ја, ср ча не рад ње и ди са ња.
Ове чи ње ни це нам да ју од го -
вор на пи та ње о ста њи ма ко ја
се пр во збри ња ва ју. Од мах
при ме њу је мо ме ре пр ве по -
мо ћи уко ли ко има мо пред со -
бом ли це ко је је у ста њу при -
вид не смр ти или без све сти,
ко је се гу ши или има обил но
кр ва ре ње. Исто та ко, пр ви ред
хит но сти под ра зу ме ва ју отво -

ре не по вре де гла ве, груд ног
ко ша, сто ма ка и та ко зва не
краш по вре де на ста ле при -
кле ште њем ве ћих де ло ва тела.

Основ но пра ви ло је да се
пре сва ке про це не ста ња уне -
сре ће ног вр ши про це на опа -
сно сти ка ко по осо бу ко јој пру -
жа мо пр ву по моћ, та ко и по
спа си о це. Од то га за ви си да
ли ће мо евен ту ал но по зва ти
не ке дру ге ур гент не слу жбе
оспо со бље не да ту опа сност
от кло не. Во де ћи ра чу на о соп -
стве ној си гур но сти, на сто ја -
ће мо да укло ни мо фак то ре ко -
ји су до ве ли до по вре ђи ва ња
и да про це ни мо сам ме ха ни -
зам по вре де. Уне сре ће ног по -
ме ра мо са мо ако по сто ји не -
по сред на опа сност на ли цу ме -
ста. Гла сним по зи ва њем и при -
ти ска њем ра ме на утвр ђу је мо
ста ње све сти, а ме то дом „гле -
дам, слу шам, осе тим” утвр ђу -
је мо да ли осо ба ди ше. Уко -
ли ко ни свест ни ди са ње ни су
при сут ни, он да са си гур но шћу
мо же мо да кон ста ту је мо да не
по сто ји ни ср ча на рад ња. Та -
да без од ла га ња при сту па мо
ме ра ма ожи вља ва ња, ко је се
са сто је од ма са же ср ца и ве -
штач ког ди са ња. Не мо же се
до вољ но ис та ћи ва жност при -
ме не ових ме ра у пр ва че ти ри
ми ну та пре стан ка ср ча не рад -
ње и ди са ња. На тај на чин смо
омо гу ћи ли да се ви тал ни ор -
га ни, мо зак и ср це, са чу ва ју
до до ла ска струч не ме ди цин -
ске по мо ћи и при ме не здрав -
стве них про це ду ра ко је мо гу
да спа су жи вот. Го то во у јед -
на кој ме ри би ће мо ко ри сни
ако осо бу без све сти по ста ви -
мо у боч ни по ло жај, а кр ва ре -
ње за у ста ви мо ди рект ним при -
ти ском на ра ну, уз по ди за ње
ру ку и но гу ка ко би смо ви -
тал не ор га не одр жа ва ли у
функ ци ји.

На ме ра нам је да ово кратко
под се ћа ње на ме ре и по ступ -
ке при пру жа њу пр ве помо ћи
бу де исто вре ме но и до дат на
мо ти ва ци ја у са вла да ва њу ве -
шти на ко је жи вот значе.

Ве шти не ко је жи вот зна че

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

му је од 45 до 55 сте пе ни,
што је при јат но за ко жу и иде -
ал но за отва ра ње по ра, а са -
мим тим је и де пи ла ци ја ма -
ње бол на. На но си се по мо ћу
ро ло на у прав цу ра ста дла ке.
По том се за ле пи це лу ло зна
тра ка и по ву че на гло у су -
прот ном сме ру. Нај бит ни је је
да се пре по вла че ња тра ке ко -
жа до бро за тег не да се не би
на пра ви ли под ли ви. Би ки ни
зо на је осе тљи ва ре ги ја и по -
треб но је уме ће ис ку сног ко -
зме ти ча ра да се ура ди бр зо,
си гур но и с ми ни мал ном не -
ла год но шћу. За ову ре ги ју тре -
ба ло би ком би но ва ти хлад ни
во сак и то пли азу лен ски во -
сак, ко ји је не жан и благ, а
опет из у зет но јак.

Де пи ла ци јом се ски да и по -
вр шин ски слој ко же, па се тог
да на не тре ба из ла га ти сун цу,
јер мо гу на ста ти хи пер пиг -
мен та ци је (фле ке). На бр зи -
ну ра ста дла ке ути че мно го
фак то ра: хор мон ски ста тус,
на чин укла ња ња ма ља и го -
ди шње до ба. Дла ке нај бр же
из ра сту на кон бри ја ња, упо -
тре бе де пил-кре ма и елек -
трич ног апа ра та. То ком лет -
њих ме се ци, ка да нам је де -
пи ла ци ја нај по треб ни ја, дла -
ке бр же ра сту, јер се крв ни
су до ви ши ре, цир ку ла ци ја се
убр за ва и по бољ ша ва се ис -
хра на ко ре на дла ке. Због све -
га то га ле ти је по не кад по -
треб но ра ди ти де пи ла ци ју и
на две и по не де ље. Бар јед -
ном сед мич но тре ба ура ди ти
пи линг те ла да би се сма њи ла
мо гућ ност ура ста ња дла ка.

Про ме не вре ме на, хлад но ћа и
вла га ни ко ме не при ја ју. По -
ред ме те о ро па та, нај ви ше па те
оне ко ји ма се зи ма бу квал но
увла чи у ко сти, до но се ћи бо -
ло ве, не у год ност и оте жа но кре -
та ње. Осо ба ма ко је па те од не -
ке од ско ро две сто ти не раз ли -
чи тих вр ста ре у мат ских обо -
ље ња и те ка ко су по зна ти ови
про бле ми.

Ис тра жи ва ње Ин сти ту та за јав -
но здра вље Ср би је „Др Ми лан
Јо ва но вић Ба тут” по твр ђу је да
је ре у ма нај че шћа бо лест у на -
шој зе мљи, а ово обо ље ње не
би ра у ко јем ће вас жи вот ном
до бу по го ди ти: с њим се су сре -
ћу сви – и мла ди и ста ри, па
чак и де ца.

Ипак, ста ри јим љу ди ма ства -
ра на ро чи то ве ли ке про бле ме.
На сре ћу, ре у ма је рет ко смр -
то но сна, али је то, на жа лост,
бо лест ко ја чо ве ка пра ти до
кра ја жи во та, бу ду ћи да се не
мо же у пот пу но сти из ле чи ти,
већ се са мо мо гу убла жи ти ње -
ни симп то ми.

Упо знај те не при ја те ља

Ре у ма ти зам уда ра на све бит -
не де ло ве си сте ма за кре та ње,
а по је ди на обо ље ња мо гу по го -
ди ти и мно ге дру ге ор га не, та -
ко да за пра во ни је дан део ор -
га ни зма ни је по ште ђен.

Ипак, чак ни ка да згло бо ви
бо ле не ко ли ко не де ља, то не
зна чи да је за си гур но у пи та -
њу ре у ма. Бол у згло бо ви ма је
ујед но симп том и сва ке ви ру -
сне ин фек ци је, не ких бо ле сти
шти та сте жле зде и ра зних дру -
гих по ре ме ћа ја. Ипак, ка да
при ме ти мо да је зглоб ко ји
нас бо ли ујед но и оте чен, а уз
то још и то пао, а ко жа је осе -
тљи ва на до дир и по крет и мо -
дра или се по ја ви ло цр ве ни -
ло, то је си гу ран сиг нал да
тре ба што пре да по тра жи мо
ре у ма то ло га.

Због сво је број но сти ре у мат -
ска обо ље ња се гру пи шу на раз -
ли чи те на чи не. Нај гру бља би
би ла по де ла на: за па љен ске (ау -
то и му не; нај че шћи је ре у ма то -
ид ни ар три тис), де ге не ра тив -
не (стра да хр ска ви ца згло ба;
осте о ар три тис), ван зглоб не
(оште ћу ју се ми ши ћи, ли га -
мен ти, те ти ве; фи бро ми јал ги -
ја) и ме та бо лич ке ре у мат ске
бо ле сти (нај по зна ти ји је гихт).

За што бо ли

Иа ко по гор ша њу симп то ма ре -
у ме на ро чи то до при но се хлад -
ни и вла жни да ни или на гле
про ме не вре ме на, па ре у ма ти -
ча ри због то га ни ка ко не во ле

је сен и зи му, вре мен ске при -
ли ке не ути чу на на ста нак ре у -
ме. Узроч ник за пра во ни је по -
знат, а струч ња ци сма тра ју да
на по ја ву ре у мат ских обо ље ња
ути че ви ше удру же них фак то -
ра: на сле ђе, жи вот не на ви ке,
го ди не, за ни ма ње, пол...

Де ге не ра тив не ре у мат ске бо -
ле сти, као нај че шће, ма хом се
ја вља ју код љу ди ко ји има ју
пре ко мер ну те ле сну те жи ну, не

не ратив ним бо ле сти ма ве жба -
ње може у пот пу но сти да за -
ме ни ле ко ве. Ако ни сте си -
гур ни ко ја би вр ста фи зич ке
ак тив но сти би ла нај ко ри сни -
ја за вас, кон сул туј те се о то -
ме са сво јим ле ка ром. Он ће

вас нај ве ро ват ни је упу ти ти фи -
зи кал ном те ра пе у ту.

Је ди те здра во

Ре у ма то ло зи са да при зна ју да
на чин ис хра не мо же да ублажи

симп то ме, али и да, с дру ге
стра не, у не ким слу ча је ви ма
чак бу де и је ди ни иза зи вач и
под стре ки вач бо ле сти.

Да би сте спре чи ли или убла -
жи ли ре у му, је ди те три пор ци -
је ма сне ри бе не дељ но. Ако не

во ли те ри бу, сва ког да на узи -
мај те јед ну до две ка ши ке мле -
ве ног се ме на ла на. Ви та мин Ц
из ци тру сног во ћа, по пут по -
мо ран џе и ки ви ја, и зе ак сан -
тин, ан ти ок си данс из ли сна тог
зе ле ног по вр ћа, та ко ђе сма њу -
ју ри зик од ар три ти са. Бро ме -
ла ин, ен зим за ва ре ње про те и -
на ко ји се на ла зи у ана на су, из -
не на ђу ју ће до бро су зби ја упале.

На уч ни ци су от кри ли и да
мно ги за чи ни де лу ју про тив
упа ла. По себ но се пре по ру чу -
ју ђум бир, кур ку ма, ка ран фи -
лић, мај чи на ду ши ца, ци мет,
цр ни би бер и бе ли лук. На тр -
пе зи тре ба што че шће да се
на ђу и на мир ни це бо га те квер -
це ти ном, као што су зе ле ни
чај, цр ни лук, бо би ча сто во ће,
сок од па ра дај за и ци тру си.
Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња,
на и ме, го во ре да ово је ди ње -
ње има ја ко ан ти за па љен ско и
ан ти ок си дан сно деј ство и да
мо же да спре чи на ста нак или
убла жи симп то ме ре у ма то ид -
ног ар три ти са.

Ку ку ру зно уље, ма сно ме со,
пу но ма сни млеч ни про из во ди
и тран сма сне ки се ли не на ли -
сти су ве ли ких не при ја те ља
реу ма ти ча ра.

кре ћу се до вољ но или оба вља -
ју по сло ве ко ји су ве за ни за се -
де ње, не пра вил но се хра не и
кон зу ми ра ју ни ко тин, ко фе ин
и ал ко хол.

По ред то га, по твр ђе но је да
на на ста нак ре у ме ути че и

посто ја ње дру гих бо ле сти, као
и пре те ра ни рад и пре ве ли ки
стрес. Ре зул та ти ве ли ких сту -
ди ја го во ре да љу ди ко ји су
из ло же ни те шком стре су око
че ти ри пу та че шће до би ја ју
ре у ма то ид ни ар три тис. За ни -
мљи во је да су ис пи ти ва ња по -
ка за ла да че шће обо ле ва ју же -
не ко је има ју стрес у по ро ди -
ци и му шкар ци ко ји до жи вља -
ва ју стрес на по слу. Струч ња -
ци по себ но упо зо ра ва ју да је
је дан од нај ве ћих фак то ра ри -
зи ка за ре у ма то ид ни ар три тис
– пу ше ње.

Чу вај те се НСА ИЛ-а

Ле че ње ре у мат ских бо ле сти је
ком плек сан про блем и са сто -
ји се од не ко ли ко еле ме на та.
То су: апа ра тур на фи зи кал на
те ра пи ја и ки не зи те ра пи ја
(про грам ве жби), хи ги јен -
ско-ди је тет ски ре жим ко ји
под ра зу ме ва про ме ну ло ших
жи вот них на ви ка, за тим
приме на ра зних ор то тич ких
сред ста ва, те ме ди ка мен то зна
те ра пи ја.

За јед нич ки име ни тељ свих
ре у мат ских бо ле сти је при ме -
на орал них не сте ро ид них ан -
ти ин фла ма тор них ле ко ва
(НСА ИЛ). Они су да нас ме ђу
нај ко ри шће ни јим ле ко ви ма на
гло бал ном ни воу.

Ме ђу тим, ти ле ко ви ни су
ни ма ло бе за зле ни и тре ба их
вр ло опре зно ко ри сти ти, по -
го то во ако узи ма те и ле ко ве
за не ка дру га обо ље ња, по пут
кар ди о ва ску лар них бо ле сти и
ди ја бе те са. Орал ни не сте ро -
ид ни ан ти ре у ма ти ци мо гу, на -
и ме, иза зва ти низ про бле ма с
крв ном сли ком и ор га ни ма за
ва ре ње – од бла гих те го ба у
же лу цу, по пут го ру ши це, па
до озбиљ них кр ва ре ња и ане -
ми је, због ко јих жи вот мо же
би ти до ве ден у пи та ње. Струч -
ња ци сто га ра ди је па ци јен ти -
ма пре по ру чу ју ан ти ре у ма ти -
ке ко ји се при ме њу ју ло кал но
(ге ло ви, ма сти) и ко ји не мо -
гу убла жа ва њем јед них
изазвати дру ге здрав стве не
про бле ме.

У ве жба њу је спас

Ве ли ка је за блу да да осо бе ко -
је има ју не ко ре у мат ско обо -
ље ње не тре ба да ве жба ју. На -
пр о тив: ве жбе су те ко је ду го -
трај но осло ба ђа ју од бо ла и ко -
је пред ста вља ју је дан од нај у -
спе шни јих на чи на да са чу ва те
и за шти ти те згло бо ве.

Ле ка ри твр де да код ве ли -
ког бро ја па ци је на та с де ге -

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КА КО ДА ПО БЕ ДИ ТЕ РЕ У МУ

КАД СЕ ЗИ МА УВУ ЧЕ У КО СТИ

ОБЛО ГЕ ОД КУ ПУ СА

Чак и ле ка ри при зна ју да

су на ше ба ке у пра ву: обло -

ге и ме ле ми од ку пу са мо гу

убла жи ти ре у мат ске те го бе.

Иза бе ри те ле пе, ве ли -

ке, здра ве ли сто ве ку пу -

са, од се ци те за де бља ње у

ко ре ну и са свим крат ко их

по то пи те у вре лу во ду да

омек ша ју. Та да су спрем -

ни за обло гу, ко ја се ко ри -

сти са мо је дан пут. Већ ко -

ри шће не ли сто ве ба ци те и

увек спре мај те но ве, то -

пле обло ге. У обо ле ла ме -

ста утр ља вај те и маст од

га ве за.

КО РА ВР БЕ 
УМЕСТО АСПИ РИ НА

Ко ра вр бе са др жи хе ми ка -

ли ју на зва ну са ли цин, ко ју

су фар ма це у ти пре тво ри ли

у лек про тив бо ло ва на зван

аспи рин. Мно ги обо ле ли од

ар три ти са узи ма ју га сва ко -

днев но, ве ро ват но и не зна -

ју ћи да по сто ји ово здра ви -

је, при род но ре ше ње.

По себ но се пре по ру чу је

ме ша ви на од три де ла су -

ше не вр би не ко ре, два де ла

су ше ног ко ре на сла ди ћа и

јед ног де ла згње че ног бе -

лог лу ка. Си пај те ки пу ћу

во ду пре ко ме ша ви не и на -

та пај те око пет на ест ми ну -

та. Ако вам се укус не до па -

да, мо же те до да ти ли мун,

мед, ђум бир или кур ку му.

Масажа је прва помоћ у случају болова
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ИСТИЧЕ РОК ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА 

ДР ЖА ВА ЧЕ КА ДО 5. МАР ТА

СРБИЈА У ВРХУ НЕСЛАВНЕ ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Готово милион „цеви” нелегално
Као раз лог за што
тра же до зво лу за
оруж је гра ђа ни
најче шће на во де
осећа ње лич не
небезбед но сти и
страх од про вал ни ка

Про це њу је се да у Ср би ји око
600.000 вла сни ка има у по се -
ду не што пре ко 1.200.000 ко -
ма да ре ги стро ва ног оруж ја –
не што ви ше од два ко ма да по
вла сни ку. Око 300.000 су пи -
што љи и ре вол ве ри, а оста ло
чи ни ло вач ко и, у ма њем оби -
му, спорт ско и ко лек ци о нар -
ско оруж је.

По ред гра ђа на, Вој ска Ср -
би је по се ду је око 800.000 ко -
ма да пе ша диј ског на о ру жа ња,
а МУП 62.000, али знат ну став -
ку у укуп ном зби ру крат ких и
ду гих це ви чи ни и не ле гал но
оруж је. Са зна ња о ње го вом
број ном ста њу ве о ма су ма -
гло ви та – про це не се кре ћу из -
ме ђу 200.000 и 900.000 ко ма -
да, док не ки твр де да га има и
ви ше од ми ли он! (Ми ни стар -
ство уну тра шњих по сло ва је
од 2014. до да нас спро ве ло три
про це са ле га ли за ци је оруж ја,
а од 1. ју на 2017. по о штрен је
за кон, те је за на о ру жа ње у
иле гал ном по се ду пред ви ђе на
ка зна од две до два на ест го ди -
на за тво ра.)

Ста ти стич ки, ско ро сва ка
дру га осо ба у Ср би ји је на о ру -
жа на, па Кан це ла ри ја Ује ди -
ње них на ци ја за нар ко ти ке и
кри ми нал свр ста ва Ср би ју у
сам свет ски врх по од но су бро -
ја ста нов ни ка и оруж ја.

За ни мљи во је да се у про се -
ку тек сва ко че твр то уби ство
из вр ши ва тре ним оруж јем, а
да је оно упо тре бље но и у 15
од сто слу ча је ва по чи ње них са -
мо у би ста ва.

Као раз лог за што тра же до -
зво лу за оруж је гра ђа ни
најчешће на во де осе ћа ње лич -
не не бе збед но сти и страх од
про вал ни ка, а при ста ли це
наору жа ва ња и про тив ници др -
жа ња оруж ја енер гич ни су у
од бра ни сво јих ста во ва и прак -
тич но непомир љи ви.

Ову по де ље ност нај бо ље илу -
стру је че сто на во ђе на суд би -
на дво ји це на ших глу ма ца.
Жар ко Ла у ше вић је, бра не ћи
свог бра та и се бе од на па да ча
ис пред ка фи ћа у Под го ри ци у
ле то 1993, пи што љем ко ји је
ле гал но по се до вао убио дво -
ји цу и те шко ра нио тре ћег
мла ди ћа. Због то га је про вео

че ти ри и по го ди не у за тво ру,
а за тим се скло нио у САД, где
је остао ду же од де це ни је. „Шта
би би ло да ни је имао пи штољ
те ве че ри?”, пи та ју за го вор -
ни ци др жа ња оруж ја и на во де
суд би ну Ла у ше вићевог ко леге

Дра га на Макси -
мо ви ћа, ко га су
на Зе ле ном вен -
цу у Бе о гра ду
фебру а ра 2001.
хули га ни на смрт
пре ту кли?

Рок за за ме ну
оружног ли ста
истиче, по сле то га
сле де ка зне и до
150.000 ди на ра

За ма ње од две сед ми це, 5. мар -
та, ис ти че рок за за ме ну ору -
жних ли сто ва ко ји је про ис те -
као из За ко на о оруж ју до не тог
2016. го ди не. Гра ђа ни су та да
до би ли три го ди не да
досадашње ору жне ли сто ве за -
ме не би о ме триј ским кар ти ца -
ма, али је од зив био слаб, па је
пред крај пр во бит ног ро ка ко -
нач ни да тум за ис пу ње ње за -
кон ске оба ве зе про ду жен за још
два на ест ме се ци. Та ко се до -
шло до че тврт ка 5. мар та.

Не зва нич ни пре сек ста ња по -
ка зу је да је од укуп но 600.000

из да тих ору жних ли сто ва за ме -
ње но тек не што ви ше од 100.000,
а го то во по ла ми ли о на гра ђа на
то ни је учи ни ло. Раз ло зи су мно -
го стру ки: од нео ба ве ште но сти,
пре ко ле њо сти, до не до стат ка
нов ца за по сту пак...

У овом тре нут ку ни је из ве -
сно хо ће ли др жа ва још јед -
ном по ме ри ти рок, или ће при -
бе ћи на пла ти ка зне, ко ја иде
и до 150.000 ди на ра, али ни -
ко ко је ра чу нао на ми ло ср ђе
власти или се ина тио с др -
жавом ни је до бро про шао. Зато
би тре ба ло ис ко ри сти ти пре -
о ста ло вре ме и ис пу ни ти
обаве зу.

На зва нич ном сај ту МУП-а
Ср би је на во ди се да се „зах -
тев за пре ре ги стра ци ју оруж -
ја из ка те го ри је Б под но си
лич но, у ор га ни за ци о ној

једини ци Ми ни стар ства уну -
трашњих послова пре ма ме -
сту пре би ва ли шта под но си о -
ца зах те ва и том при ли ком се
до но си оруж је на увид, при -
ла же се уве ре ње о здрав стве -
ној спо соб но сти за др жа ње и
но ше ње оруж ја не ста ри је од
ме сец да на, до каз о оправ да -
но сти раз ло га за по се до ва ње
оруж ја (за оруж је за лич ну без -
бед ност нео п ход но је учи ни -
ти ве ро ват ним да би лич на
без бед ност мо гла би ти угро -
же на због при ро де по сла или
дру гих окол но сти, за ло вач ко

оруж је неоп хо дан је до каз о
ис пу ње но сти усло ва за по се -
до ва ње лов не кар те, за спорт -
ско оруж је нео п ход но је уве -
ре ње о ак тив ном члан ству у
спорт ској стре љач кој ор га ни -
за ци ји). У овом по ступ ку над -
ле жни ор ган по слу жбе ној ду -
жно сти, уз са гла сност под но -
си о ца зах те ва, приба вља уве -
ре ње да се про тив под но си о -
ца зах те ва не води кри вич ни
по сту пак. Уве ре ња мо же под -
но си лац зах те ва и сам да при -
ба ви ка ко би се зах тев ре шио
у што кра ћем ро ку”.

На во ди се и ово: „У то ку спро -
во ђе ња по ступ ка по ли циј ски
слу жбе ни ци ме сно над ле жне
по ли циј ске упра ве од но сно
поли циј ске ста ни це утвр ђу ју да
ли су ис пу ње ни усло ви за
безбедан сме штај и чу ва ње
оруж ја у скла ду с ва же ћим под -
за кон ским ак ти ма”.

Пре ве де но на оби чан је зик,
ово зна чи да ће по ли цај ци из -
вр ши ти про ве ру на те ре ну, од -
но сно да ће о под но си о цу зах -
те ва при купити по дат ке од су -
се да и ко ле га, али и да ће га
по се тити у ста ну да ви де да

ли оруж је чу ва у скла ду са
законским ре ше њи ма и основ -
ним по став ка ма без бед но сне
кул ту ре.

Уко ли ко при пад ни ци МУП-а
уста но ве да осо ба ко ја зах те ва
ору жни лист ни је по доб на за
по се до ва ње оруж ја, зах тев ће
би ти од би јен без обра зло же ња.
У том слу ча ју про па да јој но вац
дат за ле кар ски пре глед и так -
се, а оруж ја мо ра да се осло бо -
ди или та ко што ће да га про да
(ле гал но, са мо оном ко има ва -
же ћу до зво лу), или да га пре да
МУП-у бесплат но. Р. П.

КО ЛИ КО КО ШТА

Так са овог мо мен та за оне

ко ји по се ду ју оруж је са олу -

че ним це ви ма из но си

2.800 ди на ра, а за нео лу -

че не це ви – 1.330, не за ви -

сно од то га ко ли ко има ко -

ма да. Так са за ору жни лист

из но си 900 ди на ра и 600

ди на ра оста лих да жби на.

Ле кар ско уве ре ње ко -

шта од 1.700 ди на ра у

Заво ду за здравствену

заштиту рад ни ка „Пан че -

вац”, до чак 6.000 ди на -

ра. Обу ка за без бед но ру -

ко ва ње ва тре ним оруж јем

кре ће се од 6.000 до

10.000 ди на ра.

Ло вач ки ис пит је 4.000

ди на ра.

ДЕ ЦА И ПИШТОЉИ

И ле па реч и ка та нац
Све до ци смо, на жа лост, да се не ке деч је
игра ва тре ним оруж јем за вр ша ва ју тра -
гич но. Пси хо ло зи ка жу да су ра до зна -
лост, не до вољ но па жње и же ља да се упо -
зна ју с не по зна тим глав ни раз ло зи што
де ца по се жу за оруж јем сво јих ро ди те -
ља. За пред у пре ђи ва ње не сре ће нај ва -
жни је је бо ље чу ва ти оруж је и еду ко ва ти
де цу.

Љу ди ко ји су по про фе си ји сва ко днев -
но у кон так ту са оруж јем нај бо ље зна ју
ко је су опа сно сти ње го ве зло у по тре бе.
Ка жу да они ко ји има ју и де цу и оруж је у
ку ћи мо ра ју би ти по себ но опре зни.

– Раз го ва рам с њим, об ја шња вам му
за шта оруж је слу жи. На рав но, де те не
сме би ти у кон так ту са оруж јем, оно
мо ра би ти на без бед ном ме сту, у ме -
тал ном или др ве ном ор ма ну под кљу -
чем, да де ца не мо гу до ћи до ње га, и
на рав но оруж је увек мо ра бити пра зно
– ка же је дан поли ца јац.

Струч ња ци ис ти чу да се не сре ће углав -
ном де ша ва ју због не па жње.

– На обу ци се обич но ка же да не по -
сто ји оруж је ко је ни је пра зно, сва ко оруж -
је је пу но. Хо ћу ре ћи да сва ки ко ри сник

мо ра да при ла зи оруж ју та ко као да је
оно на пу ње но – наводе.

Они та ко ђе ка жу да де цу не сме те пла -
ши ти оруж јем, већ им мо ра те об ја сни ти
шта је то и ка ко функ ци о ни ше.

– За бра не по пра ви лу ни су до бар на -
чин, јер још ви ше бу де ра до зна лост. Де -
те тре ба да се на у чи шта да ра ди ка да се
срет не са оруж јем – да га не ди ра, да се
скло ни ода тле, јер не зна шта мо же да се
де си, и да оба ве сти од ра слу осо бу – ка жу
пси хо ло зи.

За сва ки слу чај, и пре све га, ору ж је
тре ба др жа ти под кључем.

– По сто ји оба ве за свих вла сни ка оруж -
ја да га др же на без бед ном ме сту, одво -
је но од му ни ци је. Пре по ру ка је да, евен -
ту ал но, то оруж је ра ста ве или, ако се
ра ди о ре вол ве ри ма, да има ју од ре ђе ну
бра ви цу ко ју ће за кљу ча ти, а кључ др -
жа ти код се бе – по ру чу ју струч ња ци из
МУП-а.

За кон о
по ре зи ма
на упо тре -
бу, др жа ње
и но ше ње до -
ба ра ко ји је сту пио на
сна гу 1. ја ну а ра ове го -
ди не сма њио је по рез за гра -
ђа не ко ји има ју ви ше ко ма да
оруж ја. Они ће убу ду ће за јед -
но оруж је, за ко је има ју до -
зво лу за ношење, би ти опо ре -
зо ва ни са 18.280 ди на ра, док
ће их сва ки сле де ћи ко мад
ре ги стро ва ног оруж ја ко шта -
ти по 3.670 ди на ра го ди шње.

Ово зато јер се за је дан ко -
мад оруж ја (ко ји је ди но и мо -
же но си ти) пла ћа  по рез на
но ше ње, а за оста ла оруж ја
по рез на др жа ње. Но ви на је
и да се на не ста ло ре ги стро -

ва но оруж је, а
чи ји је не ста -
нак при ја вљен,
са да не ће пла -
ћа ти по рез у пе -
ри о ду од да на при ја ве не -
стан ка до да на вра ћа ња оруж -
ја вла сни ку.

По рез на ре ги стро ва но
оруж је пла ћа се на го ди шњем
ни воу, по сва ком ко ма ду
оруж ја.

ЗА СА МО ОД БРА НУ БЕЗ МЕТ КА

НИЈЕ ПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

За кон про пи су је да га сни спре јо ви и уре ђа ји за иза зи ва ње

елек тро шо ко ва спа да ју у ка те го ри ју ко ја се мо же на ба вља -

ти и др жа ти без ис пра ве и при ја ве над ле жном ор га ну. Ма -

ло лет на ли ца ста ри ја од ше сна ест го ди на мо гу но си ти га сни

спреј, а пу но лет на ли ца мо гу но си ти га сне спре јо ве и уре -

ђа је за иза зи ва ње елек тро шо ко ва.

ОРУЖЈЕ СЕ ОБА ВЕ ЗНО МОРА

ЧУВАТИ ПОД КЉУ ЧЕМ

За кон оба ве зу је по сед ни ка оруж ја да оруж је

чу ва та ко да не бу де до ступ но нео вла шће ним

ли ци ма (овла шће но ли це је са мо ли це на ко -

га гла си ору жни лист). Оно мо ра би ти за кљу -

ча но и одво је но од му ни ци је у се фо ви ма, ка -

са ма или слич ним ор ма ни ма ко ји се не мо гу

ла ко отво ри ти и мо ра би ти у стам бе ном или

дру гом про сто ру на адре си ста но ва ња фи зич -

ког ли ца.

При ли ком на бав ке оруж ја или за ме не ору -

жних ли сто ва за ре ги стр о ва но оруж је по ли циј -

ски слу жбе ни ци оба ве зно вр ше лич ни увид у

на чин чу ва ња оруж ја.

Они ма ко ји не обез бе де оруж је или до зво ле

да оно до ђе у по сед нео вла шће них осо ба пре те

нов ча на или за твор ска ка зна и од у зи ма ње ва -

тре ног оруж ја.

КО МО ЖЕ ДА ПОСЕДУЈЕ ОРУЖ ЈЕ

Ко је бит не но ви не у од но су на прет ход ни до но си но ви За -

кон о оруж ју и му ни ци ји?

За ко ном о оруж ју и му ни ци ји из 2016. по о штре ни су

усло ви за по се до ва ње оруж ја. По ред оних ко ји су по сто ја -

ли у ра ни јем за ко ну (нео су ђи ва ност за од ре ђе на кри вич на

де ла, пре кр шај на не ка жња ва ност за од ре ђе не пре кр ша је,

пу но лет ство и по слов на спо соб ност, обу ка у ру ко ва њу

оруж јем) уве де на су и два но ва: здрав стве на спо соб ност

(оба ве зно до ста вља ње здрав стве ног уве ре ња у ко ме ће се

кон ста то ва ти да се ра ди о пси хо фи зич ки здра вој осо би ко -

ја мо же др жа ти и но си ти оруж је) и оправ дан раз лог (при -

ли ком под но ше ња зах те ва за на бав ку оруж ја гра ђа ни ће

би ти у оба ве зи да се из ја сне о раз ло зи ма под но ше ња зах -

те ва за на ба вља ње, др жа ње и но ше ње оруж ја).

ШТА ЈЕ ДО НЕО НО ВИ ЗА КОН

Сма њен по рез
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Чи ње ни ца је да је да на шња гар де ро -
ба ма хом из гу би ла на „ва ља но сти”.
Про из во ђа чи се „сна ла зе” с ве штач -
ким ма те ри ја ли ма, не би ли про шли
што јеф ти ни је.

Па мук, ко жа и ву на су ипак бо љи,
из др жљи ви ји и при јат ни ји, али су ску -
пи. Пи та ли смо су гра ђа не шта код
њих пре су ђу је при ку по ви ни гар де ро -
бе: це на, ква ли тет или не што тре ће?

РА ДЕН КО ПЕ ТРО ВИЋ, 
елек тро тех ни чар:

– Тра жим склад це на и ква ли те та.
За о би ла зим се конд хенд про дав ни це
и бу вље пи ја це, али ми је ва жно да
бо ље рад ње бу ду што по вољ ни је. Ни -
су ме ни кад до са да пре ва ри ли, иа ко
ку пу јем и он лајн с вре ме на на 
време.

ГОР ДА НА ПАН ТО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Гле дам це ну, али и мар ку. По што
сам ни ска, че сто ду го тра жим сво ју
ве ли чи ну. Због мо гу ћих ре ак ци ја ко -
же на ве штач ке ма те ри ја ле, пре фе ри -
рам па мук. Не ку пу јем по лов ну ро бу.

ЗО РАН ГЛИ ГИЋ, пен зи о нер:
– С об зи ром на бу џет, нај и скре ни -

је, при о ри тет ми је ко ли ко ро ба ко -
шта. С дру ге стра не, имао сам алер -
ги ју због не ких пот ко шу ља. За то, кад
је у пи та њу веш, не ма рим за це ну.
Тр гов ци су углав ном љу ба зни.

ДУ ШИ ЦА ДЕ ЧЕР МИЋ, пен зи о нер:
– Оде ћа ко ју но сим пре све га мо ра

да ми бу де удоб на. Ква ли тет је да нас
те шко на ћи. За то, кад про на ђем оно

што вре ди, це на ни је пре суд на. У кон -
фек ци ји се об ма њи ва ње, у прин ци пу,
не де ша ва.

ДЕ СА ПЕ ТР ОВ МО РАР, сли кар ка:
– Са да ви ше не ку пу јем, али ра ни је

ни ка да ни сам обра ћа ла па жњу на то
ко ли ко оде ћа ста је. Ни сам по гре ши -
ла, за и ста је за ни мљи во то што тај ква -
ли тет и да ље тра је. Мо да ми ни је ва -
жна. Али то су би ла срећ на вре ме на.

БО ЈАН КО СТИЋ, 
про гра мер ски са рад ник:

– По лов ну оде ћу не ку пу јем. Узмем
оно што ми се сви ди на пр ви по глед.
Ни сам по себ но оба зрив при ку по ви -
ни, јер ме ни су ни кад пре ва ри ли. Али
ускла ђу јем це ну с ква ли те том.

Је ле на Ка та на

Д. ДЕЧЕРМИЋЗ. ГЛИГИЋ Д. ПЕТРОВ МОРАР Б. КОСТИЋ

НА ШТА ОБРА ЋА ТЕ ПА ЖЊУ КА ДА КУ ПУ ЈЕ ТЕ ОДЕ ЋУ?

Ва жно да је ква ли тет но, али да ни је ску по

Г. ПАНТОВИЋР. ПЕТРОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан чев ца”
ку пи ли од кол пор те ра у че твр так, 20.
фе бру а ра, он да ће вам мо жда би ти
од ко ри сти ин фор ма ци ја из „Елек -
тро вој во ди не” да тог да на, од 9
до 11 са ти, стру је не ће има ти це -
ла Гра ни чар ска ули ца и део Ули -
це Ла ва Тол сто ја.

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој -
во ди ни”, због пла ни ра них ра до ва
на елек трич ној мре жи, без стру је ће
сле де ћег че тврт ка, 27. фе бру а ра, од

9.30 до 11 са ти, би ти део Стар че ва,
од но сно Ули ца Иве Ло -

ле Ри ба ра од Је се ње
до Ма ле, као и це ла
Ма ла ули ца.

У пе так, 28. фе бру -
а ра, од 10 до 12 са ти,

без на па ја ња елек трич -
ном енер ги јом оста ће Цвет -

на ули ца и Ја буч ки пут од Лет ње
до рас кр сни це пре ма Kачареву

и Цре па ји са свим про се ци ма.
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.

ПЛА НИ РА НИ РА ДО ВИ И ИС КЉУ ЧЕ ЊА

Без стру је де ло ви 
Пан че ва и Стар че ва

Окр шај код док то ра Жар ка

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Као што је Ули ца Жар ка Зре ња ни на
јед но од оми ље них оку пља ли шта на -
ших су гра ђа на ко ји во ле да се
непропи сно пар ки ра ју, та ко се у со -
ка ку ње го вог име ња ка – док то ра Жар -
ка Фо га ра ша оку пља ју они што во ле
да оста вља ју ђу бре ис кљу чи во 
та мо где то ни је ни до зво ље но ни
примерено.

Да ови кон теј не ри мо гу да про го -
во ре, сва шта би вам ис при ча ли. Је -
дан од њих си гур но би вам ре као

нешто ви ше о свом соп стве ном ви -
ше днев ном не стан ку са ове адре се, а
обо ји ца би ку ка ла на те жак жи вот и
ве чи ту пре тр па ност ра зним вр ста ма
се кун дар них си ро ви на. Сва ка ко би
би ло ре чи и о ре дов ним су сре ти ма са
чо по ри ма па са лу та ли ца, као и са со -
ци јал ним слу ча је ви ма ко ји ме ђу ли -
ме ним „зи до ви ма” тра же спас од гла -
ди. О ови ма што сме ће оста вља ју по -
ред кон теј не ра ни ко вам не би при -
чао. Они све о се би са ми ка жу.

Два основ на до ку мен та ко ји ма до ка -
зу је мо иден ти тет – па сош и лич ну
кар ту – не ме ња мо са мо ка да им ис -
тек не рок ва же ња. У ко јим си ту а ци ја -
ма су гра ђа ни ду жни да из ва де но ве
ис пра ве и ко ја је до ку мен та та да по -
треб но при ло жи ти, ја сно је на ве де но
на сај ту Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва.

Уко ли ко се про ме не ва ши лич ни
по да ци, у скла ду са За ко ном о лич ној

кар ти, ду -
жни сте да
под не се те зах тев
за из да ва ње но ве лич не кар те у ро ку
од пет на ест да на од да на на сту па ња
про ме не.

Уз зах тев тре ба да при ло жи те на
увид прет ход ну лич ну кар ту и до каз
о упла ће ним на кна да ма за из да ва ње
лич не кар те (укуп но 1.154,8 ди на ра),
а над ле жни ор ган ће по слу жбе ној ду -
жно сти, уз ва шу са гла сност, при ба ви -
ти све оста ле по треб не по дат ке, под
усло вом да сте упи са ни у ма тич не
књи ге ро ђе них и еви ден ци је др -
жављана Ре пу бли ке Ср би је. Гра ђа ни

мо гу и са ми да при ба ве по треб на
докумен та уко ли ко им не од го ва ра
при ба вља ње по да та ка по слу жбе ној
ду жно сти.

Уко ли ко сте про ме ни ли адре су пре -
би ва ли шта, ду жни сте да се зах те вом
за при ја ву пре би ва ли шта на но вој
адре си обра ти те ор га ни за ци о ној је -
ди ни ци МУП-а у ме сту свог но вог
пре би ва ли шта, при че му се не ме ња
обра зац лич не кар те са чи пом ко ји

већ има те.

Зах тев за из да ва -
ње но ве пут не ис пра ве, осим у

слу ча ју да је ста ра ис те кла, под но си те
у још три слу ча ја: ако је до шло до про -
ме не по да та ка ко ји су упи са ни у па -
сош; ако је па сош оште ћен, по пу њен
или до тра јао, та ко да не мо же да слу -
жи сво јој свр си и ако фо то гра фи ја на
па со шу не од го ва ра из гле ду ва шег лица.

Ако се про ме не по да ци о име ну и
пре зи ме ну, као и адре си пре би ва ли -
шта у обра сцу би о ме триј ске пут не ис -
пра ве, на кон из да ва ња лич не кар те с
да тим по да ци ма, тре ба да за ме ни те и
па сош.

Ка да мо ра те да из ва ди те
нови па сош и лич ну кар ту? Про мен љи во вре ме у Пан че ву прет -

ход них не де ља ука за ло је на то да се
наш град су о ча ва са све озбиљ ни јим
про бле мом: до тра ја ле фа са де на ве -
ли ком бро ју згра да у то ли ко су ло шем
ста њу да се њи хо ви де ло ви и при нај -
ма њем уда ру ве тра об ру ша ва ју на ули -
цу. Наш фо то-ре пор тер је за бе ле жио
та кве при зо ре у истом да ну на ви ше
ло ка ци ја, а ми смо се рас пи та ли ко је
ду жан да овај про блем ре ши. Нај кра -
ћи мо гу ћи од го вор гла си: ста на ри са -
ме згра де. Пи та ње за што то не учи не
ни ко и не по ста вља, јер се раз лог зна:
то ко шта ја ко мно го, а па ра не ма.

Као што је већ по зна то, сре -
ђи ва ње фа са да и кро во ва
про пи са но је За ко ном о
ста но ва њу и одр жа ва њу
згра да. На осно ву тог ак -
та су кра јем де цем бра
2017. све згра де упи са -
не у Ре ги стар стам бе них
за јед ни ца, чи ме су оне
по ста ле сво је вр сна пред у -
зе ћа.

Сва ка згра да је до би ла свој
ПИБ и те ку ћи ра чун, као и управ -
ни ка, док су ста на ри до би ли – до дат -
не оба ве зе, из дат ке и гла во бо ље. Бри -
га о фа са да ма са мо је део тог па ке та.

Па ро ла: сна ђи се

– Уко ли ко фа са да поч не да се об ру -
ша ва на ули цу, са ма згра да од но сно
ње ни ста на ри ду жни су да са ни ра ју
овај про блем. Про це ду ра је сле -
де ћа: нај пре тре ба да се по бри -
ну за то да бу ду ски ну ти де ло ви
ко ји от па да ју и по треб но је да
ис так ну оба ве ште ње про ла зни -
ци ма да фа са да от па да. Упо ре -
до с тим ску пља ју се по ну де од
пред у зе ћа ко ја се ба ве сре ђи ва -
њем фа са да ка ко би се ода бра -
ла нај по вољ ни ја и ка ко би по -
че ли ра до ви. Ста на ри мо гу да
ода бе ру да ли ће да кр пе фа са -
ду или да ра де но ву. То за ви си
од њи хо ве пла те жне мо ћи, а по -
зна то је да ова кви ра до ви ја ко
мно го ко шта ју. Це на за ви си од
ве ли чи не згра де и од то га да ли
се ра ди са мо мал те ри са ње или
ком плет на фа са да. Нај бит ни је
је да се про блем са ни ра ка ко
фа са да ви ше не би от па да ла, а
да ље ка ко бу де – об ја сни ла је
Еми на Цвет ко вић, је дан од осам -
на ест пан че вач ких про фе си о -
нал них управ ни ка.

Пре ма ње ним ре чи ма, сви
ра до ви у згра да ма за ви се од пла те -
жне мо ћи вла сни ка ста но ва, а зна се
ка ква је она у ве ћи ни слу ча је ва.

– Ми, про фе си о нал ни управ ни ци,
срећ ни смо што смо у око 50% згра да

за сад ус пе ли да обез -
бе ди мо про тив по жар -

не апа ра те и што смо
за ме ни ли не ко ли ко ула -

зних вра та. И за то смо
по го ди ну да на ску пља ли

но вац. У свим оста лим слу ча је -
ви ма ра до ви су не мо гу ћи због не до -
стат ка сред ста ва, по го то во у згра да -
ма где ве ћи ну ста на ра чи не пен зи о -
не ри – до да ла је на ша са го вор ни ца.

Че ка ју ћи суб вен ци је

Она као је дан од нај и зра зи ти јих при -
ме ра ко ји илу стру ју овај про блем на -

во ди згра ду у Ули ци Јо ва на Га ври ло -
ви ћа 25 у ко јој је она ан га жо ва на као
про фе си о нал ни управ ник.

– У крат ком пе ри о ду са згра де је
от па ла фа са да. Вла сни ци ни су ус пели

да спро ве ду ре кла ма ци ју, јер је ин ве -
сти тор у сте ча ју. Згра да је про па да ла
све ви ше и са да је пот пу но „ољу ште -
на” и та ко је све са да па ло на те рет
ста на ра. По што је гра ђе ви на ве ли ка,
ре кон струк ци ја фа са де ко шта ви ше
ми ли о на ди на ра. Ме ђу ста на ри ма је
до ста пен зи о не ра и за и ста је те шко
при ку пи ти то ли ки но вац и спро ве -
сти ову ак ци ју у де ло. Сва ке го ди не
че ка мо суб вен ци је Гра да за фа са де,
али на жа лост до са да ни је би ло сред -
ста ва у бу џе ту за то. Искре но се на -
да мо да ће ове го ди не би ти суб вен -
ци ја и да ће мо ус пе ти да ура ди мо

фа са ду. Зна мо да су суб вен -
ци је де ли мич не, али опет зна -
чи сва ка по моћ. У пи та њу је
не са мо енер гет ска ефи ка сност
већ и без бед ност гра ђа на, пр -
вен стве но ста на ра у згра ди,
као и де це, бу ду ћи да фа са да
кон стант но от па да – на гла си -
ла је Цвет ко ви ће ва.

Слу чај ове згра де ја сно илу -
стру је си ту а ци ју у це лом гра -
ду. Очи глед но се без по мо ћи
ло кал не са мо у пра ве про блем
не ће ре ши ти. За кон ски, про -
сто ра за по моћ очи глед но има,
још са мо да се на ђе и нов ца...
Ста на ри ова квих згра да сва -
ка ко су у без из ла зној си ту а -
ци ји – ако не бу ду ску пи ли
но вац за са на ци ју фа са де, ри -
зи ку ју да се на ђу у си ту а ци ји
да ску пља ју па ре за од ште ту,
јер осо ба ко јој део фа са де пад -
не на гла ву има пра во да ту -
жи згра ду. А то чак и ни је нај -
ве ћа по тен ци јал на не да ћа, јер

ни ко не же ли ни да по ми сли шта би
би ло да не ко, не дај бо же, на стра да
про ла зе ћи крај не ке од до тра ја лих
фа са да, ка квих је у Пан че ву, очи то,
не до пу сти во мно го.

ГЛА ВО БО ЉЕ СТА НА РА „ОЉУ ШТЕ НИХ” ЗГРА ДА

ПА ЗИ, ФА СА ДА ОТ ПА ДА!

Главобоља и за станаре и за пролазнике

Зграда у Улици Јована Гавриловића
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Чла но ви ре ла тив но мла дог,
али ве о ма ак тив ног Удру же -
ња ви на ра и ви но гра да ра
„Грозд” оку пи ли су се у пе -
так, 14. фе бру а ра – по пут њи -
хо вих ко ле га из До ло ва, ко ји
су исто вре ме но при во ди ли
кра ју ово го ди шњу „Ви на ри ја -
ду” – на дан њи хо вог за штит -
ни ка Све тог Три фу на, с ци -
љем да, у скла ду с тра ди ци -
јом, сим бо лич ки за поч ну но -
ву се зо ну.

У то ме их ни је оме ло ни ки -
шо ви то вре ме, бу ду ћи да, као
што је пред сед ник те ор га ни -
за ци је Не над Фи ли пов ски на -
вео, то мо же би ти до бар пред -
знак, док се и ри ту ал ним оре -
зи ва њем ло зе при зи ва бе ри -
ћет на го ди на што се ти че ро -
да гро жђа и ква ли те та ви на.

Ово удру же ње, ко је по сто -
ји од 2012. го ди не и има три -

де се так чла но ва, сва ке го ди -
не ме ња ку ма сла ве, па је та -
ко овог пу та ред до шао на Пе -
тра Шкр би ћа, ко ји љу бав пре -
ма уз го ју ви но ве ло зе и пра -
вље њу „бож јег нек та ра” има
ду бо ко у ге ни ма, јер су се ти -
ме ба ви ли и ње го ви пре ци.
На ње го вом ви но гра ду ве ли -
чи не око шест ари оба вљен је
по ме ну ти ри ту ал, а све ште -
ник Жи ка Ми тро вић осве -
штао је ви но град и за јед но с
до ма ћи ни ма пре се као слав -
ски ко лач, док је уве че при -
ре ђен вин ски бал за све ја -
буч ке ви на ре и при ја те ље.

СЕЛО
Погрешно заливање би довело 
до деградације земљишта.

Никола Шкрбић, инжењер пољопривредне 
технике на Институту „Тамиш”

Све ви ше про из во ђа ча
ко ри сти ти фо не, „кап
по кап”, Вен ту ри је ве
це ви

Ва жно је иза бра ти
јеф ти ни ји енер гент

Кон кур си ко је је не дав но рас -
пи са ла Вла да Вој во ди не (све
ин фор ма ци је на сај ту По кра -
јин ског се кре та ри ја та за по љо -
при вре ду), о че му је „Пан че -
вац” већ пи сао у прет ход ном
бро ју, при ли ка су да про из во -
ђа чи, пре све га во ћа ри и по вр -
та ри, уз су фи нан си ра ње на ба -
ве ква ли тет не си сте ме за на -
вод ња ва ње.

Сво ју реч о то ме ко ли ко је
то ва жно за оне ко ји се већ ба -
ве тим обла сти ма (или тек на -
ме ра ва ју) да ли су и над ле жни
струч ња ци са Ин сти ту та „Та -
миш”.

Во де има, али ква ли тет
спо ран

Ни ко ла Шкр бић, ин же њер по -
љо при вред не тех ни ке, ка же да
има ви ше аспе ка та ко је тре ба
са гле да ти ка да је реч о на вод -
ња ва њу од ре ђе них по вр ши на,
по пут тех нич ких, фи нан сиј -
ских, еко ло шких...

– Основ ни пред у слов за на -
вод ња ва ње је да има во де у бли -
зи ни, што је ис пу ње но са мим
што нам је Ду нав у бли зи ни.
Сле де ће ва жно су на чи ни снаб -
де ва ња во дом за на вод ња ва ње,
а то је мо гу ће пре ко бу ше них
бу на ра, ко ји се без ика кве до -
ра де во де ма хом ко ри сте на ма -
лим га здин стви ма, или во до за -
хва ти ма, то јест црп ним ста ни -
ца ма, као ве за из ме ђу ве ћег и
ма њег во до то ка, по пут ре ка и
ка на ла. У стар че вач ком ри ту,
ре ци мо, по сто ји ме сто где се
во да из Ду на ва на те гом пре вла -
чи у отво ре ну ка нал ску мре жу,
ода кле се ко ри сти у омо љич -
ком ата ру. Да кле, с ко ли чи ном
во де не ма про бле ма, али је про -
блем ка да је у пи та њу њен ква -
ли тет – на во ди струч њак.

Он до да је да су у том сми слу
ва жни фак то ри и фи зич ка и
хе миј ска за га ђе ња, пре све га
због пре ви со ке pH вред но сти,
а ту су и би о ло шка за му ће ња
на ка на ли ма где се ства ра ју ал -
ге, ко је су штет не за си сте ме
као што је „кап по кап”.

– За о ста је мо у по гле ду ре ша -
ва ња по ме ну те pH вред но сти,
али мо же да је сни зи, при ме ра
ра ди, упо тре ба ми не рал них ђу -
бри ва. Ка да су у пи та њу си сте -
ми, у уче ста ли је спа да ју центар-

пи вот и ли не ар ни, ко је мо же мо
ви де ти у Омо љи ци, Гло го њу и
Опо ву, а ту су и но ви ји – ти фо -
ни, и то с то пом или ки шним
кри лом, ка квих нај ви ше има у
Де бе ља чи. Ви си на тро шко ва њи -
хо вог ра да за ви си од енер ген та
ко ји се упо тре бља ва за тран -
спорт во де, као и за са мо на вод -
ња ва ње. Нај ве ћи број про из во -
ђа ча за по гон пум пе ко ри сти
мо то ре са уну тра шњим са го ре -
ва ње, а то је и до че ти ри пу та
ску пље од стру је. У тој ва ри јан -
ти те шко је на пра ви ти би ло ка -

кву ау то ма ти за ци ју си сте ма, што
се ипак мо же по сти ћи агре га -
том за стру ју, али уз пре ве ли ку
по тро шњу елек трич не енер ги -
је. Про блем мо же да на ста не и
ка да се у си стем до да је ђу бри -
во, у слу ча ју да, кад мо тор пре -
ста не да ра ди, кре не у кон тра -
сме ру и си ђе у бу нар. Мно го то -
га би ло би ре ше но елек три фи -
ка ци јом по ља, не са мо у по гле -
ду уште да енер ге на та већ би то
до ве ло и до ма ње еми си је га со -
ва од са го ре лих го ри ва, као и до
за шти те од по гре шног кре та ња
ђу бри ва. По сто ји мо гућ ност
снаб де ва ња стру јом и пре ко со -
лар них па не ла, што мо же би ти
из у зет но по де сно и пре но сно –
ка же Шкр бић.

Тен зи о ме три за 
сиг на ли за ци ју

Што се ти че си сте ма упра вља -
ња и кон тро ле, нај че шћи је „од -
о ка тив ни”, док у со фи сти ци -
ра ни је спа да ју они ко ји се ве -
зу ју за тен зи о ме тре, а нај о бич -
ни ји се ба зи ра на про ме ни при -
ти ска у ста кле ним це ви ма, па
ка да са др жај влагe у зе мљи шту
па да, за хва љу ју ћи кон струк ци -
ји те спра ви це, па да и при ти -
сак у њој, што сиг на ли зи ра да
тре ба за ли ва ти. По сто је и мно -
го са вре ме ни ји елек трич ни и
обо га ће ни тен зи о ме три.

– Ка да је у пи та њу тра ја ње
за ли ва ња, по ред „од о ка тив ног”,
то вре ме је мо гу ће за да ти и тај -
ме ром, а све ви ше се укљу чу је
и ма ла ме те о ро ло шка ста ни -
ца, ко ја по ка зу је ре ла тив ну вла -
жност, тем пе ра ту ру и дру ге па -
ра ме тре, као и софт вер ко ји
прог но зи ра по ја ву бо ле сти или
ште то чи на. Сло же ни је је упра -
вља ње елек трон ским тен зи о -
ме три ма на ви ше ме ста, ка да
се на не пра вил ном зе мљи шту,
у за ви сно сти од по тре бе за вла -
гом, на јед ном ме сту ис кљу чу -

је елек тро маг нет ни вен тил, а
на дру гом пу шта, чи ме по сти -
же мо рав но мер но за ли ва ње.
Упра вља ње по мо ћу софт вер -
ских па ке та по се ду је све на -
бро ја но, а при том и по ве зу је
биљ ку, зе мљи ште, вре мен ске
усло ве и по зи ци ју. Они се при -
ме њу ју на ве ли ким воћ ња ци -
ма, по врт ња ци ма и дру гим пар -
це ла ма, а ко ри сте се и да се
ђу бри во уба цу је у си стем. По -
сто је и мо де ли с до за то ри ма,
ко ји од ре ђу ју у ком про цен ту
ће ђу бри во би ти по ву че но.
Ипак, пре све га то га мо жда је
и нај ва жни је ре ши ти пи та ње
за шти те зе мљи шта. У пре во ду,
да има мо ви ше во де, ко зна ка -
квог би ква ли те та би ло, бу ду -
ћи да не ма мо стај ња ке или га -
здо ва ње же тве ним оста ци ма,
па би по гре шно за ли ва ње до -
ве ло до де гра да ци је зе мље. Јед -
но став но, да би смо про ши ри -
ва ли си сте ме за на вод ња ва ње,
мо ра мо да зна мо да је ге не за
зе мљи шта на сва ком, па и овом
под не бљу, про из вод кли мат -
ских усло ва – за кљу чу је стру -
чак са Ин сти ту та „Та ми ша”.

На вод ња ва ње за јед но са
ђу бре њем

Ипак, пи та ње за ли ва ња, на ро -
чи то ка да је реч о по вр тар ству
или во ћар ству, го то во да је у

да на шње вре ме не у пит но, а
мно ги про из во ђа чи с на ших
про сто ра већ су у ту свр ху ис -
ко ри сти ли фи нан сиј ску по др -
шку По кра јин ског се кре та ри -
ја та и дру гих фон до ва.

И Вла ди мир Чо ло вић, ин же -
њер во ћар ства с по ме ну тог ин -
сти ту та, по твр ђу је да су љу ди
схва ти ли ка ко без во де не тре -
ба ни да по ми шља ју на озбиљ -
ни ју про из вод њу.

– Но ви про из во ђа чи са да
кре ћу од то га да ли на пар це -
ли има во де, јер је она по треб -
на сва кој вр сти, па чак и ле -
ски и ло зи, а од мах за тим и
ка ко да обез бе де јеф ти ни ју
енер ги ју за си стем за на вод -
ња ва ње. У во ћар ству је то углав -
ном „кап по кап”, и то де бљим
цре ви ма, ко ја не ма ју рок тра -
ја ња, под усло вом да се ис пи -
ра ју ки се ли на ма јер се од на -
ше во де ства ра ка ме нац. Ва -
жно је да си стем има мо гућ -
ност за уба ци ва ње ђу бри ва, а
до бра ствар је тен зи о ме тар
елек трон ског ти па ко ји се апли -
ка ци јом мо же по ве за ти, ре ци -
мо, на те ле фон, па ка да не ма
до вољ но вла ге, он да је сиг нал
ко ри сни ку да ли тре ба да за -
ли ва. Ђу бри во се до да је у за -
ви сно сти од фа зе раз во ја биљ -
ке, ка да иду раз ли чи те вр сте,
по пут азо та, фос фо ра или ка -
ли ју ма. Јед но за ли ва ње тре ба -
ло би да поч не са мо во дом да
се про ква си ко ре но ва зо на, да
би у на ред них сат ишла хра -
ни ва, а у по след њих по ла са та
са мо во да да се ис пе ре си стем.
Ре ци мо, ми на на оглед ном
по љу Ин сти ту та има мо си стем
Вен ту ри је ве це ви, чи ја је по -
зи ци ја из ме ђу из во ри шта и
воћ ња ка и ра ди по прин ци пу
при ти ска ко ји се ства ра кре та -
њем во де кроз це ви ма њег преч -
ни ка; на тај на чин се и из тан -
ка по вла чи рас твор ђу бри ва у
во ду и ша ље до воћ ња ка. Та -
кав си стем мо же да се на ба ви
и за око пет сто евра под усло -
вом да по сто ји пум па и бу нар.
С дру ге стра не, ти фон с мо то -
ром је око 20.000 евра, а си -
стем „кап по кап” с бу на ром
мо же да иза ђе око де сет хи ља -
да евра. Ис пла ти вост се мо же
оче ки ва ти за око пет го ди на, и
то у ви ду раз ли ке у при но си -
ма и ква ли те ту – ка же Чо ловић.

Овај струч њак спро во ди и
кон тро ле по ме ну тих кон кур са,
па ис ти че до бра ис ку ства, јер
уз ис пу ње ње тра же них усло ва,
по пут по се до ва ња до зво ле или
про јек та, све мо же да бу де су -
фи нан си ра но – од бу на ра, ка -
па ју ће тра ке и цре ва, агре га та,
до за то ра...

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЗНАЧАЈ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У МОДЕРНОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ

БЕЗ ЗАЛИВАЊА НЕМА ПРАВИХ ПРИНОСА
Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” по са ди -
ли су мла ди це си бир ског бре -
ста иза ста ре шко ле у Ули ци
Бо ри са Ки дри ча. На ин си сти -
ра ње по ме ну тог пред у зе ћа и
Ме сне за јед ни це, на осно ву
жал би гра ђа на, „Зо о хи ги је на”
је по ја ча ла сво је ак тив но сти
у се лу. Струч ња ци са Ин сти -
ту та „Та миш” одр жа ли су пре -
да ва ње за по љо при вред ни ке
у уто рак, 18. фе бру а ра, у са -
ли Ме сне за јед ни це. У то ку је
по ста вља ње ви део-над зо ра на
згра ду До ма кул ту ре.

Ба нат ско Но во Се ло: Пред -
ста ва под на зи вом „Са мо да
ти ка жем ко ли ко те во лим”
из ве де на је у пе так, 14. фе -
бру а ра, у До му кул ту ре. У то -
ку је кре че ње ен те ри је ра у
згра ди те уста но ве. Удру же ње
„Но во се љан ски па о ри” одр жа -
ло је пре да ва ња за пољо при -
вред ни ке про те кле не де ље.

До ло во: Хај ка на ли си це и ша -
ка ле у ор га ни за ци ји ло вач ке
сек ци је би ће ор га ни зо ва на у
не де љу, 23. фе бру а ра, од 9 до
14 са ти, на ло ка ли те ту Хра -
сто ва шу ма (на по те зу од Ма -
ле шу ме до Драк ша но ве мо -
ра ве), па се упо зо ра ва ју пла -
ни нар ска дру штва да не ор га -
ни зу ју пе ша че ње на тим ме -
сти ма у на ве де ном тер ми ну.
Ме сни од бор Удру же ња свих
пен зи о не ра гра да Пан че ва
истог да на до че ка ће го сте из
Ја го ди не на све ча ном руч ку.
Два де сет дру га „Ви на ри ја да”
за тво ре на је у пе так, 14. фе -
бру а ра, на дан Све тог Три фу -
на, ри ту ал ним оре зи ва њем ви -
но гра да, про гла ше њем по бед -
ни ка и све ча ном ве че ром.

Гло гоњ: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це по ста вље на је ра све -
та на ула зу у школ ско дво ри -
ште. КУД „Ве се ли ја” одр жа -
ће ре дов ну го ди шњу скуп шти -
ну у су бо ту, 22. фе бру а ра, у
До му кул ту ре. Фуд ба ле ри су
ре ми зи ра ли у при прем ној
утак ми ци с Ја бу ча ни ма.

Ива но во: „Дан ма тер њих је -
зи ка” би ће одр жан у пе так,
21. фе бру а ра, од 12 са ти, ка -
да ће на сту пи ти пред став ни -
ци број них на ци ја.

Ја бу ка: Удру же ње же на „Злат -
на ја бу ка” уче ство ва ло је у
сни ма њу еми си је „Ша ре ни -
ца” на РТС-у. Чла но ви Удру -
же ња ви на ра и ви но гра да ра
„Грозд” оку пи ли су се у пе -
так, 14. фе бру а ра, на дан Све -
тог Три фу на. КУД „Ва сил
Хаџи ма нов” по зи ва све ве те -
ра не да се укљу че у рад
Друштва.

Ка ча ре во: Из ло жба сли ка Дра -
гој ле Лац ко вић, умет ни це из
Пан че ва, отво ре на је у че твр -
так, 13. фе бру а ра, у ор га ни -
за ци ји До ма кул ту ре, у све -
ча ној са ли Ме сне за јед ни це.
Три де сет тре ћа „Сла ни ни ја -
да” по че ла је у че твр так, 20.
фе бру а ра, и тра ја ће че ти ри
да на, све до ве чер њих са ти у
не де љу, 23. фе бру а ра.

Омо љи ца: Удру же ње же на по -
бе ди ло је на стар че вач ком
так ми че њу „Нај леп ши слав -
ски ко лач”, за хва љу ју ћи ко -
ла чу ко ји је на пра ви ла Дра -
га на Лат ко вић. КУД „Жи сел”
је об у ста вио про бе и дру ге ак -
тив но сти док тра је епи де ми -
ја гри па.

Стар че во: Ма ни фе ста ци ја
„Нај леп ши слав ски ко лач”
при ре ђе на је у не де љу, 16.
фе бру а ра, у ве ли кој са ли До -
ма кул ту ре. Из ло жба сли ка
Иго ра Гар ди но вач ког би ће
отво ре на у че твр так, 20. фе -
бру а ра, у 19 са ти, у га ле ри ји
„Бо ем”.

Месне актуелности

ОДР ЖАН ДЕ ВЕ ТИ „НАЈ ЛЕП ШИ СЛАВ СКИ КО ЛАЧ” У СТАР ЧЕ ВУ

По бе ди ле „Омољ чан ке” и Алек си ће ва
Ма ни фе ста ци ја под на зи вом
„Нај леп ши слав ски ко лач”
упри ли че на је де ве ти пут у не -
де љу, 16. фе бру а ра, у стар че -
вач ком До му кул ту ре, чи ју су
ве ли ку са лу ис пу ни ли уче сни -
ци, по се ти о ци и број не зва ни -
це, ме ђу ко ји ма су се на шли и
Са ша Па влов, гра до на чел ник
Пан че ва, и Ива на Ро сић, пред -
сед ни ца град ског Са ве та за род -
ну рав но прав ност.

У так ми чар ском де лу су уче -
ство ва ле чла ни це три на ест
удру же ња из око ли не – из Пан -
че ва, Омо љи це, Вој ло ви це, Ива -
но ва, Но вог Се ла, Ка ча ре ва,
Гло го ња, Ов че, а свој штанд је
има ло и пан че вач ко дру штво
за по моћ МНРО. Над ме та ли су
се и по је дин ци, од ко јих су не -
ки до шли чак из Сме де ре ва.

Њих су до ма ћин ски до че ка -
ле ко ле ги ни це из „Нео ли та”,
ко је су пре шест го ди на пре у -
зе ле ор га ни за ци ју ма ни фе ста -
ци је, чи ја је пред сед ни ца Љи -
ља на За рић на ве ла да се так -
ми че ње за из бор нај леп шег
слав ског ко ла ча од ви ја ло у две

ка те го ри је, за шта је при ја вље -
но осам на ест узо ра ка.

Та ко је жи ри у са ста ву: све -
ште ник Зо ран Ма ле тић и учи -
те љи це До ри ка Жур бан и Да -
ни је ла Пе ћа нин, про це њу ју ћи

на осно ву из гле да, од лу чио да
у кон ку рен ци ји удру же ња по -
бе де „Омољ чан ке”, тач ни је ко -
лач ко ји је пра ви ла Дра га на
Лат ко вић, док су дру го и тре ће
ме сто за у зе ле „До лов ке” и „Пан -
чев ке”. Код по је ди на ца пр ва је

би ла Стар чев ка Дра га на Алек -
сић, ис пред име ња ки ња: дру -
го пла си ра на Сла ви ца Тр бу шић
Јо си фо вић до шла је из Сме де -
ре ва, а тре ћа је би ла до ма ћа
так ми чар ка Сла ви ца Чи ка ра.

По но во је би ран и нај кре а -
тив ни је осми шљен штанд: то
је био онај ко ји су уре ди ле чла -
ни це удру же ња „Ет но-ар т” из
Ов че, док су сле де ћа два ме ста
за у зе ли „Та ма ши Арон” из Вој -
ло ви це и „Гло гоњ ке”.

За то вре ме се на би ни од ви -
јао пра те ћи про грам у из вед би
КУД-а „Нео лит” и исто и ме ног
там бу ра шког ор ке стра, а на по -
слет ку је Љи ља на За рић сви ма
за хва ли ла на по мо ћи и уче шћу
и из ра зи ла оче ки ва ње да ће
убу ду ће би ти ви ше уче сни ка
јер сва ко мо же да на пра ви леп
слав ски ко лач.

– Ре ци мо, за ма стан ко лач
су нео п ход ни са стој ци: бра шно,
мле ко, ја ја, со и ква сац. Све се
то ме си пет на е стак ми ну та и
оста ви у не кој ван гли да на ра -
ста док се не удво стру чи, што
тра је око сат. Сме са се ме си
још де се так ми ну та и об ли ку је
по во љи, на при мер, у об ли ку
пле те ни це. Док ко лач у шер пи
сто ји још око по ла са та, од бра -
шна, гу сти на и во де при пре ма
се те сто за укра се као што су
књи га, пти ца, бу рен це, грозд и
дру ги сим бо ли ве ре, здра вља,
по ро ди це, плод но сти... Ти ор -
на мен ти се по ре ђа ју пре ко ко -
ла ча, ко ји по том иде у рер ну и
пе че се по ла са та на 200 сте пе -
ни – на во ди Љи ља на За рић.

ЈА БУЧ КИ ВИ НА РИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 
СВЕ ТОГ ТРИ ФУ НА

Све тац чу ва „Грозд”

Систем Вентуријеве цеви за додавање
ђубрива приликом наводњавања воћњака
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Ма ри јан Да кић, 

aрхивиста у оде ље њу 

микро фил ма и ди ги та ли за ци је

Исто риј ског ар хи ва у Пан че ву

ФИЛМ: Дра ма „Мој ју тар њи
смех” у де би тант ској ре жи ји
Мар ка Ђор ђе ви ћа. Ово је обич -
на по ро дич на при ча – јед но -
став на, а те шка, сва ко днев на
и ком шиј ска, не при мет на и
ком пли ко ва на, а опет гор ко-
пит ка и сме шна. Ту ро бан со -
ци јал ни ми ље отво ре но и на -
ви јач ки нас те ра да се на да мо
и ис тра је мо (с глав ним ју на -
ком). Глу мач ка по де ла је нај -
ши рој пу бли ци де лом не по -
зна та и но ва, али је сјај на и
афир ма тив на. Мо жда је и због
то га та ко све жа и упе ча тљи ва.
По ред увер љи ве и по сто ја не,
а крх ке и ус треп та ле Ја сне Ђу -
ри чић, ма е страл ну спо ред ну
ро лу је од и грао наш Не бој ша
Гло го вац. Ни сам знао да ли
да се гла сно сме јем или са мо
не мо пра тим и упи јам фи ли -
гран ски пе чат ко ји нам је, не
зна ју ћи, наш Пан че вац оста -
вио, по след њи пут.
КЊИ ГА: „Сан ули це” Бо же
Ко при ви це. Сан и ули ца, сва -
ки за се бе, има ју страст ко ја
их ства ра и ко ја им по ма же
да пу ним плу ћи ма жи ве у оба
„ме та фи зич ка” ста ња. Књи га
је збир се ћа ња из „пр ве ру ке”
на ве ли ка не из сно ва и са „ули -
ца” ја ве (Да ни ло Киш, Пе тар
Краљ, Ми лош Ми лу ти но вић,
Фи лип Да вид, Да во рин По -
по вић и још мно го та квих).

Не рас ки ди во је прот ка на ду -
бо ким ни ти ма про ху ја лог ра -
та, од ра ста ња, књи жев но сти,
дра ме, фил ма, сли кар ства, мај -
стор ства фуд ба ла и жи вот не
умет но сти, при по ве да ју ћи не -
у мит но цр но-бе ло, ујед но, го -
во ри о из да ји, зло би, стра да -
њу, вас кр се њу и сре ћи. За чи -
та ње пре по ру чу јем ноћ и вре -
ме за уче ње про пу ште ног са
ча со ва исто ри је жи во та и умет -
но сти. Кад не ма игре, шта
оста је? Смрт фа ши зму!
МУ ЗИ КА: „Че ти ри пр ста”. Ко -
ља. Ни ко ла Пе ја ко вић. Од ли -
чан да вр хун ски на пи ше, од -
и гра и од сви ра. Ов де и да ље
не иде од се бе иа ко све де лу -
је ма ло мек ше. Мо жда због
че ти ри Зма је ве, од укуп но де -
вет на ест пе са ма, али је у њи -
ма на шао иро ни ју и те жи ну.
Сва ко ће по не што на ћи ако
се до бро за гњу ри. Мрач ни ја -
хач ко ји тра жи сун це. Блуз.
Со ул. Мо жда се про вла чи и
не ки ду бок узор, али све је
ствар уку са. Ори ги нал ност му
не не до ста је. И у све му дир ке
јед ног Пан чев ца – Ива на
Алек си је ви ћа.

Mој ју тар њи осмех

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Културни телекс
Пред ста ве
Су бо та, 22. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Спа са до са да”.
Уто рак, 25. фе бру ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: прет -
пре ми је ра пред ста ве „Крај ви кен да” Мо ме Ка по ра.

Му зи ка
Пе так, 21. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт са ста ва „Fox” и „Surreal”.
Су бо та, 22. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт бен да „Atheist Rap”.
Не де ља, 23. фе бру ар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт КУД-а „Стан ко Па у но вић” под на зи вом „Кроз гра до -
ве Ср би је”.
Сре да, 26. фе бру ар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: со ли -
стич ки кон церт Ма ри је Ли ге ти Ба линт.
Че твр так, 27. фе бру ар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че
сал се.

Из ло жбе
Че твр так, 20. фе бру ар, 19 са ти, На род ни му зеј: из ло жба сли -
ка, цр те жа и ра до ва у ком би но ва ној тех ни ци Дра га не Да ше
Јо ва но вић „Ре ка сно ва”.
Пе так, 21. фе бру ар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: пред ста -
вља ње мо но гра фи је ико на, цр те жа и гра фи ка ђа ко на Ср ђа на
Ра дој ко ви ћа.
По не де љак, 24. фе бру ар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -
но сти: из ло жба Ли ков ног са ло на „30 x 30” Кул тур ног цен тра
Зре ња ни на под на зи вом „Да нас – ка ко ти је?”

Те мат ски про грам
Уто рак, 25. фе бру ар, 20 са ти, Дом омла ди не: пре да ва ње
проф. Сне жа не Јов чић Ол ђе „Мо за ик – сли кар ска тех ни ка”.

ПЕ СНИЧ КИ КОН КУРС

Нај леп ше ре чи о њој
Са вет за род ну рав но прав ност
Гра да Пан че ва и Град ска би -
бли о те ка Пан че во рас пи су ју
пе снич ки кон курс по во дом 8.
мар та – Ме ђу на род ног да на
же на, под на зи вом „Нај леп -
ше ре чи о њој”.

Кон курс је отво рен за пе -
сни ке и пе сни ки ње свих уз -
ра ста. При ја ва тре ба да са др -
жи јед ну пе сму, ко ја не сме

би ти ду жа од јед не А4 стра -
ни це. Уз рад тре ба по сла ти
име и пре зи ме, број те ле фо -
на и адре су ста но ва ња.

Пе сме с на зна ком „за пе -
снич ки кон курс” тре ба сла -
ти ко вер ти ра не, на адре су:
Град ска би бли о те ка Пан че -
во, Не ма њи на 1, 26000
Панче во, нај ка сни је до 29.
фе бру а ра.

У „Ма дле ни ја ну му” је у че твр -
так, 13. фе бру а ра, од и гра на
пре ми је ра опе ре те „Ве се ла удо -
ви ца” Фран ца Ле ха ра, у ко јој
је уло гу има ла и Пан чев ка Ка -
та ри на Кал мар.

Ау ди ци ја за опе ре ту тра ја ла
је од 16. до 18. де цем бра и то -
ком три да на про ве ра ва ле су
се пе вач ке, глу мач ке и пле сне
спо соб но сти. Глав не уло ге су
по ве ре не афир ми са ним глум -
ци ма и пе ва чи ма, а Ка та ри на
је иза бра на као део ан сам бла.
Има уло гу јед не од гри зе та,
кан кан пле са чи ца у па ри ском
клу бу „Мак сим”.

– Глу мом се ба вим од ше сте
го ди не. По ха ђа ла сам мно ге
кур се ве и шко ле, а по след ња је
би ла шко ла глу ме „Пр ви ко ра -
ци”, где сам има ла при ли ку да
учим од Ива на Бе кја ре ва, На -
та ше Та пу шко вић, Ма је Оџа -
кли јев ске и мно гих дру гих –
ка за ла нам је Ка та ри на.

Она је об ја сни ла да је опе ре -
та зах тев на за из вед бу исто ко -
ли ко и опе ра, а да је је ди на
раз ли ка у то ме што је опе ре та
ко мич ног ка рак те ра и има сре -
ћан крај.

– Про бе су тра ја ле два ме се -
ца по осам са ти днев но и упо -
ре до су се уве жба ва ле ну ме ре
с ма е стром Ве сном Шо уц, ко -
ре о гра фи је с Ми ли цом Це ро -
вић и ре жиј ски део с ре ди те -
љем Ро бер том Бо шко ви ћем.
Иза зов је био ве ли ки, јер се,
по ред им по сти ра ног опер ског
пе ва ња, ко је из и ску је ста бил -
ност да ха, од из во ђа ча зах те -
ва ло да исто вре ме но пле шу све
од вал це ра, са зах тев ним по -
др шка ма, пре ко цр но гор ског
ора и пол ке, па до кан ка на и

со ло ну ме ре са степ-ден сом –
при ча Ка та ри на.

Уче шће у овом про јек ту за
њу је ве о ма зна чај но.

– Има ла сам при ли ку да са -
ра ђу јем с ве ли ким име ни ма и
див ним ко лек ти вом, ко ји су
пре све га ве ли ки љу ди, ко ле -
ги јал ни и спрем ни да не се бич -

но пру же по др шку и по тре бан
са вет у сва ком мо мен ту. Сте -
кла сам још јед но ис ку ство,
пре ва зи шла се бе и мно го то га
на у чи ла – ка же она.

Ка та ри на Кал мар је ро ђе на
1994. го ди не. За вр ши ла је Сред -
њу му зич ку шко лу „Јо ван Бан -
дур” у Пан че ву, од сек за ви о -
ли ну, и Сред њу му зич ку шко -
лу „Др Во ји слав Вуч ко вић” у

Бе о гра ду, од сек за со ло пе ва -
ње. Тре нут но је сту дент Фи ло -
ло шког фа кул те та у Бе о гра ду,
смер за сло вач ки је зик, књи -
жев ност и кул ту ру. Ак тив на је
чла ни ца Сло вач ког кул тур но-
про свет ног дру штва „Ђе тван”
у Вој ло ви ци. Кроз на род не пе -
сме и фол клор не гу је сло вач ку

кул ту ру и тра ди ци ју, за шта је
мно го пу та од ли ко ва на и на -
гра ђи ва на. Јед но од зна чај ни -
јих при зна ња је ти ту ла дру ге
пра ти ље на так ми че њу „Мис
фол клор” у Сло вач кој. Ду го го -
ди шњи је члан ама тер ских по -
зо ри шних гру па у Пан че ву,
Стар че ву и Бе о гра ду. Од ове
го ди не је ан га жо ва на у
професи о нал ном Сло вач ком

вој вођанском по зо ри шту у Бач -
ком Пе тров цу.

Опе ре та „Ве се ла удо ви ца”
је по след њи пут игра на у Бе о -
гра ду 1979. го ди не, а пре то га
1965. То је ко мич на при ча о
бо га тој удо ви ци Ха ни Гла вари
и по ку ша ји ма ње них зе мља ка
да јој на ђу но вог су пру га, али

та квог да ње но на сле ђе но бо -
гат ство оста не у кне же ви ни
Мон те не гро. У пр вих ше зде -
сет го ди на из во ђе ња по ста вље -
на је на сце ну око пет сто
хиљада пу та. Ни јед на дру га
пред ста ва или мју зикл све до
ше зде се тих ни су ужи вали та -
кав ме ђу на род ни ко мер ци јал -
ни успех као опе ре та „Ве се ла
удови ца”.

Култ ни пан че вач ко-бе о град ски
са став „Бри ганд” об ја вио је но -
ви, тре ћи сту диј ски ал бум, под
на зи вом „Иза цр не ду ге”. Из -
да вач је „Dallas Records”, а про -
дук ци ју пот пи су ју са ми чла но -
ви бен да: Ве ли бор Ни ко лић

(гита ра, во кал), Сте фан Га ће -
ша (бас-ги та ра, кла ви ја ту ре) и
Ми лан Са рић (буб ње ви). Ал -
бум је сни мљен 2019. го ди не и
на ње му се на ла зи де вет но вих
пе са ма. Пр ви пут у њи хо вом
ра ду је при ме тан озбиљ ни ји
ути цај осам де се тих го ди на. Ја -
ки и ме та фо рич ни тек сто ви
овог пу та су окре ну ти и „на
спо ља” и „из ну тра”.

Ал бум чи ни те мат ски за о -
кру же на це ли на ко ја го во ри
о за ми шље ном пу ту чо ве ка са
„оне стра не ду ге”, где га до -
че ку је 21. век у тран зи ци о -
ном дру штву, с вла да ви ном
тзв. че твр тог ста ле жа. За ви -
зу ел ни ди зајн је од го во ран
Мар ко Ада мо вић (ко ји пот -
пи су је и све прет ход не омо те
гру пе), а у про мо тив не свр хе

је сни мљен и спот за пе сму
„Ми ли о не ри про тив ми ли -

јарде ра”, у ре жи ји Не ма ње
Ђор ђе ви ћа.

ПРЕ МИ ЈЕ РА „ВЕ СЕ ЛЕ УДО ВИ ЦЕ” У „МА ДЛЕ НИ ЈА НУ МУ”

ПАН ЧЕВ КА У ОПЕ РЕ ТИ

НО ВИ АЛ БУМ ГРУ ПЕ „БРИ ГАНД”

Иза цр не ду ге

Пред ста ва за де цу „Ре тро Бо -
ки и Сај бер Оки у ле ту спа са -
ва ју пла не ту” по тек сту Ја смин -
ке Пе тро вић и у ре жи ји Пе тра
Пе ја ко ви ћа пре ми јер но је из -
ве де на у рас про да тој дво ра ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва у
уто рак, 11. фе бру а ра. Пред ста -
ва је ре зул тат са рад ње Кул тур -
ног цен тра Пан че ва и деч је сце -
не „По ђи ту да” с про ду цент -
ском ку ћом ЕТМ, глу ма ца и
про ду це на та Не на да Ока но ви -
ћа и Бо ја на Ив ко ви ћа.

– Пред ста ву смо ра ди ли ве -
о ма озбиљ но, али смо се и ја ко
за ба вља ли. И та ра дост је у
пред ста ви. Овај по зо ри шни ко -
мад се ба ви јед ном ве о ма
озбиљ ном те мом: чу ва њем при -
ро де. То је јед на од нај ва жни -
јих ства ри да нас на све ту. И
по зо ри ште тре ба да чу ва при -
ро ду. Еки па ко ја је ра ди ла пред -
ста ву за и ста је из у зет на: и спи -
са те љи ца, и глум ци, и ли ков -
ња ци, и му зи ча ри, и тех ни ка.

Сви су би ли фан та стич ни. Игра -
ли смо се док смо озбиљ но ра -
ди ли. На дам се да ће се пред -
ста ва ду го игра ти и да ће кроз
игру с де цом чу ва ти при ро ду –
ре као је ре ди тељ пред ста ве Пе -
тар Пе ја ко вић.

Ова пред ста ва се ба ви го ру -
ћом те мом, еко ло ги јом и очу -
ва њем при ро де.

– По ку ша ли смо да ово ва -
жно пи та ње при бли жи мо нај -
мла ђи ма, кроз игру и лич ни
при мер ка ко се тре ба бри ну ти

за сво ју око ли ну – ка зао је Не -
над Ока но вић.

Ја смин ка Пе тро вић, по чи -
јем је тек сту ра ђе на пред ста ва,
ис та кла је да је ства ра ње књи -
ге углав ном уса мље нич ки по -
сао, а ства ра ње пред ста ве је
тим ски рад.

– Ова пред ста ва ми је до не ла
по себ ну ра дост, јер је тим био
вр хун ски. Ма шта ли смо, до пу -
ња ва ли јед ни дру ге, ра до ва ли
се, а нај ви ше се игра ли. Ве ру -
јем да ће де ца чу ти, ви де ти и
осе ти ти на ше на ме ре и да ће
на у чи ти не што но во о еко ло ги -
ји. Пла не та се чу ва тим ски, исто
као што се пра ви пред ста ва и
као што се де ца игра ју – по ру -
чи ла је Ја смин ка Пе тро вић.

На кра ју пред ста ве су Бо јан
Ив ко вић и Не над Ока но вић,
но си о ци глав них уло га, пред -
став ни ци ма шко ла сим бо лич -
но по де ли ли сад ни це ја бу ка и
тре ша ња да их за са де и не гу ју
у школ ском пар ку.

ПРЕ МИ ЈЕ РА ПРЕД СТА ВЕ ЗА ДЕ ЦУ

Ре тро Бо ки и Сај бер Оки у ле ту спа са ва ју пла не ту
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Не за бо -
рав на са -
га о че ти -
ри хра бре
и је дин -
с т в е  н е
ж е  н е ,
оба ви је на
ма ги јом
ча роб не
П у  љ е .
При ча је
б и  л о
м н о  г о ,
али све су
по чи ња ле дав не 1938. го ди не. Све
су го во ри ле о јед ној ку ћи и јед ном
дво ри шту. Све су го во ри ле о јед -
ном оле ан де ру у цва ту.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта је оста ло трај но за бе ле же но
у ва шој гла ви. Књи ге из „Вул ка -
на” до би ће ау то ри сле де ћих
порука:

„Ка ко се во зи би цикл, азбу ка, та -
бли ца мно же ња и број та бли ца на
мом пр вом ау ту.” 064/2020...

„Је дан број те ле фо на ко ји бих
ипак во ле ла да за у век за бо ра вим.”
063/1881...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње за шта се нај ви ше
вре ди бо ри ти:

„За пун сто мак!” 064/3121...
„Вре ди се бо ри ти за ма ђар ско др -

жа вљан ство.” 062/2102... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 26. фе бру а ра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Због че га про во ди те бе -
са не но ћи?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

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

По де ље на
на зи му,
п р о  л е  ћ е ,
ле то и је -
сен, књи га
пра ти раз -
ли чи та до -
ба ро ди -
тељ ства и
ж и  в о  т а .
П о  н е  к а д
дир љи ви,
че сто ве о -
ма за бав -
ни, ови за -
пи си под се ћа ју љу де да ужи ва ју у
тре нут ку и да це не јед но став не
ства ри у жи во ту.

„Бе са не но ћи 
и по љуп ци 
за дору чак” 

Ма теа Бу со ле

„У ба шти
олеанде ра” 

Ро зе Вен тре ле

Два чи та о ца ко ји до 26. фе бру а ра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „У ко јој ба шти сте ви не -
ка да ма шта ли?”, 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

Кад ви ди те број ке ко је за ра ђу ју геј ме -
ри, два пу та ће те раз ми сли ти пре не -
го што свом де те ту за бра ни те игри це.

Мно ги не мо гу да схва те да се де ње и
„дрн да ње” та ста ту ре мо же да се на зо -
ве спор том, али у све ту се ова за ба ва
зо ве е-спор том, а чак се раз ми шља и
о ње го вом увр шта ва њу у олим пиј ске
игре. За го вор ни ци овог име на на по -
ми њу да су па жљи во пла ни ра ње, пре -
ци зан тај минг и ве што из вр ше ње оно
што свр ста ва ову ак тив ност у спорт.

Е-спорт се нај че шће од ви ја у об ли -
ку ор га ни зо ва них тур ни ра, на ко ји ма
уче ству ју ти мо ви или игра чи ко ји на -
сту па ју по је ди нач но. За ра де елит них
игра ча дра ма тич но су по ра сле про те -
клих го ди на. Из два ја се 26-го ди шњи
Да нац Јо хан Сунд стејн, по зна ти ји по
име ну „NOtail”, ко ји про фе си о нал но
игра игри цу „Dota 2”. Он је до са да
уче ство вао на 108 тур ни ра ши ром све -
та и за ра дио вр то гла вих 6,8 ми ли о на
евра! Ис па да да је за ра да по тур ни ру
би ла 58.000 евра у про се ку. Наш су -
гра ђа нин Не стор Та нић про шле го -
ди не је осво јио тур нир „DreamHach
Open” у Ро тер да му и за ра дио 50.000
до ла ра. У Ср би ји постоји велики број
геј ме ра, а не дав но је у Бе о гра ду одр -
жан тур нир на ко јем је на град ни фонд
био 20.000 евра, што је у ран гу с про -
сеч ним не мач ким и шпан ским тур -
ни ром.

Ми још увек ка ска мо за остат ком
све та ка да је реч о про фе си о нал ним
игра чи ма. Ме ђу тим, ка да је у пи та њу
при ход на ше зе мље од геј минг ин ду -
стри је, ко ји се на го ди шњем ни воу
кре ће око 100 ми ли о на евра, ме ђу ја -
чи ма смо у окру же њу. Про шле го ди -
не у Ср би ји је на пра вље но ви ше од 70
ви део-ига ра, а у овом сек то ру ра ди
1.500 љу ди с ре спек та бил ним при ма -
њи ма и због то га је већ две го ди не
нај тра же ни је за ни ма ње у Ср би ји упра -
во про гра мер ви део-ига ра.

У са мом вр ху

Не стор Та нић (28) по знат је у све ту
геј мин га као LETN1, а игра за тим
„c0ntact gaming”, ба ви се про фе си о -
нал но е-спор том у ди сци пли ни CS:GO
(„Counter-Strike: Global Offensive”).
Тре нут но су му сту ди је на че ка њу.

По чео је да игра игри це с де сет го -
ди на, а пр ва је би ла „Counter strike
1.6”. Ка сни је је пре шао на CS:GO, ко -
ји игра и дан-да нас.

– Одав но сам по чео да се так ми -
чим, та да геј минг ни је био то ли ко
раз ви јен. Пр ви про фе си о нал ни уго -
вор сам пот пи сао пре мо жда че ти ри
го ди не у игри ци CS:GO – при ча нам
Не стор.

До са да је уче ство вао на свим ве -
ли ким свет ским так ми че њи ма, из -
ме ђу оста лих и на тур ни ру „StarLad-
der Major Berlin 2019”, ко ји ва жи за
нај пре сти жни ји тур нир на све ту у
CS:GO-у, а на не ки ма је од њих, као
што је „DreamHack Rotterdam”, и по -
бе ђи вао.

– Од и грам го ди шње ја ко мно го тур -
ни ра, око два де сет, па не мо гу да се
се тим свих, пам тим са мо по след ње –
ка же он.

Као и у сва ком дру гом про фе си о -
нал ном так ми че њу, пра ве се ранг-ли -
сте на осно ву ре зул та та, на осно ву
њих се од ре ђу је и вред ност игра ча и
оба вља ју тран сфе ри у дру ге еки пе.

– Ка да се не ко опре де ли за про фе -
си о нал ни геј минг, све сво је вре ме мо -
ра да по све ти то ме, пот пу но исто као
да је про фе си о на лац у би ло ком дру -
гом спо р ту – ка же Не стор.

Али уз до бру ор га ни за ци ју вре ме -
на, све мо же да се по стиг не.

– Они ма ко ји тек ула зе у овај свет
мо гу да ка жем да је то је дан ја ко леп
и са вре мен по сао, али да је пут до
успе ха ду га чак и те жак, по го то во у
зе мљи као што је на ша, у ко јој се о
ово ме ма ло зна. По треб но је мно го
тру да и од ри ца ња ка ко би сте би ли
нај бо љи – за кљу чио је Не стор.

Свет ига ра

Лу ка Ву ко вић (26) имао је пр ви кон -
такт са игри ца ма у де се тој го ди ни, а
са да про фе си о нал но игра „Counter-
Strike: Global Offensive”. Сту ди рао је
на Фа кул те ту ор га ни за ци о них на у ка,
али је од лу чио да ка ри је ру гра ди у
све ту вир ту ел них ига ра. Не пре кид но
ве жба са еки пом и пу ту је на тур ни ре.

– За во лео сам игри це при пр вом
су сре ту с њи ма, јер су би ле ап со лут на
но вост за ме не. У по чет ку ни сам ни -
сам имао ком пју тер, па сам до ста вре -
ме на про во дио у ин тер нет ка фе и ма.
Играо сам све вр сте игри ца да бих
ви део ко је ми нај ви ше од го ва ра ју и у
ко ји ма сам до бар. Та ко сам се с вре -
ме ном од лу чио за „пу ца чи ну” – ка же
нам Лу ка.

Увек је, ка же, умео да се до бро ор -
га ни зу је и на пра ви ба ланс из ме ђу
игра ња игри ца и оста лих оба ве за у
жи во ту. Иа ко се ба вио пра вим спо р -
том ве о ма ду го, геј минг га је ви ше
ис пу ња вао. Схва тио је да је то био пут
ко јим тре ба да кре не.

– По чео сам да се так ми чим са че -
тр на ест го ди на. Та да сам од и грао

свој пр ви тур нир, али та да ни во так -
ми че ња ни је био ни при бли жно ви -
сок као што је са да. Имао сам ло кал -
ну еки пу с ко јом сам се так ми чио по
Ср би ји, а де ша ва ло се да оде мо и на
тур нир у не ку од су сед них др жа ва –
при ча он. 

Доц ни је је ње го ва еки па на Бал -
кану не ко ли ко го ди на би ла не при ко -
сно ве на, а он је уче ство вао на так ми -
че њи ма ши ром све та и оства рио не -
ко ли ко по бе да на њи ма.

– Дра го ми је ка да не ко при ме ти
труд ко ји сам уло жио
и од ри ца ња ко ја сам
мо рао да при хва тим
да бих био успе шан у
оно ме што ра дим –
ка же.

Свет елек трон ског
спор та је у не ве ро ват -
ној екс пан зи ји, ско ро
сва ко де те у ова ко раз -
ви је ном све ту има
ком пју тер и ин тер нет,
по ја вљу ју се но ве игри -
це, пра ве се тур ни ри...

– Ко год же ли да се
ба ви овим по слом, мо -
ра да схва ти да је по -
треб но пу но вре ме на
и тру да. Та ко ђе, бит -
но је про на ћи до бар
ба ланс са оста лим оба -
ве за ма у жи во ту, као
што су шко ла, спорт
и слич не ак тив но сти
– за кљу чио је он.

Са ти ве жба ња

Урош Га лић (27) тре -
нут но за вр ша ва сту -
ди је на Ра чу нар ском
фа кул те ту. Игри це је по чео да игра
још као тро го ди шњак, а јед на од пр -
вих је би ла „Бом бер ман”.

– Као клин ца, ро ди те љи ни су мо -
гли да ме одво је од ком пју те ра. Углав -
ном сам во лео стра те ги је. Док сам
играо ре кре а тив но, успе вао сам ла ко
да ускла дим школ ске оба ве зе, дру же -
ње с при ја те љи ма и игри це. Кад сам
овим по чео да се ба вим про фе си о -
нал но и да пу ту јем на тур ни ре, ви ше
ни је оста ја ло мно го вре ме на ни за
шта дру го. Јед но став но, да би сте у
би ло ко јој ви део-игри би ли на вр ху,
по треб но је уло жи ти мно го са ти игре,
што тим ски, што ин ди ви ду ал но – при -
ча Урош.

Пр ви пут је оти шао на так ми че ње
2016. го ди не, а играо je игри цу „Do-
ta 2”.

– Уче ство вао сам и на ло кал ним и
ино стра ним так ми че њи ма у Си је тлу,
Ха и ко уу, Тју ме њу, Се у лу, За гре бу,
Спли ту... На гра де су на ве ли кој ве ћи -
ни тур ни ра нов ча не, а на ло кал ним,
ма њим тур ни ри ма не кад су у ро би:
та ста ту ре, ми ше ви, слу ша ли це… –
при ча нам он.

Игра чи ко ји има ју и бо ље ре зул та -
те и на гра де с ја чих тур ни ра лак ше
ће на ћи до бар тим и бо ље усло ве.

Нарав но, по бе де су сви ма ва жне и
због пре сти жа и успо ме на.

– Они ко ји же ле да се ба ве овим по -
слом мо ра ју да бу ду ре ал ни у оце њи -
ва њу сво јих спо соб но сти. Тре ба до бро
за пе ти и утро ши ти мно го вре ме на на
ве жбу. Не ма пре чи це до успе ха, ми -
ли о ни игра ча се тру де и сва ко днев но
по ста ју све бо љи, па тре ба уло жи ти
труд и па мет да се сви они стиг ну и
пре стиг ну. Са мо ма ли број успе ва да
на пра ви ка ри је ру у так ми че њу у ви -
део-игра ма – об ја снио нам је Урош.

Ствар ни при ја те љи

Бра ни слав Де вић (34) по стру ци је
ма шин бра вар, а игри це игра од пе те
го ди не. По чео је игри цом „Prince of
Persia” на „ко мо до ру 64”.

Ка да је ула зио у свет ига ра, још ни -
су по сто ја ли жан ро ви, јер је ова ин -
ду стри ја би ла у по во ју. Ка ко је вре ме
од ми ца ло, игре су по ста ја ле гра фич -
ки леп ше.

– Игри це су до би ле за плет, а ју на ке
у њи ма си мо гао да кон тро ли шеш.
Са да, по сле то ли ко вре ме на, ви ше во -

лим игре ко је ви ше игра ча, сва ки из
свог до ма, игра ју за јед но. Та ко ужи -
вам с при ја те љи ма, пр вен стве но  у
пу ца чи на ма „Battlefield”, „Call of Duty”
и „Counter Strike” – ка же Бра ни слав,
ко ји је у по чет ку ви ше играо пре ко
кон зо ле (икс-бокс и плеј стејшн).

– Из ме ђу при ста ли ца ра чу на ра и
кон зо ла увек је по сто јао ри ва ли тет,
не ка вр ста ра та. Ови пр ви твр де да је
геј минг на ра чу на ру нај бо љи, јер пру -
жа нај леп шу гра фи ку и имаш бо љу
кон тро лу над сво јим ју на ком, јер ко -
ри стиш миш и та ста ту ру. А кон зо ле
су увек би ле за „обич не” игра че. Кон -
зо ле ду же тра ју, а за ра чу нар увек не -
што но во из ла зи и увек мо раш не што
да до даш да би за др жао до бре пер -
фор ман се. А на кон зо ли уба циш диск
и играш – об ја шња ва нам Бра ни слав.

На ве ли ка так ми че ња ни је од ла -
зио, али је уче ство вао на тур ни ри ма у
јед ној игра о ни ци у Пан че ву. Два пу та
је ње гов тим био пр ви и то их је чи -
ни ло не ве ро ват но срећ ним.

Бра ни слав ка же да му игри це по ма -
жу да по вре ме но по бег не од про бле ма
на по слу, код ку ће… Док се игра, за бо -
ра вља се све оста ло, ни ко не при ча о
то ме да ли је имао лош дан.

– При ја тељ ства сте че на у вир ту ел -
ном све ту, пре ко игри ца, вр ло су ре -
ал на. Имам не ко ли ко дру га ра ко ји су
ра штр ка ни сву да по све ту. Имам дру -
га Ла за ра, зва ног Стре лац. Он жи ви у
Ау стри ји и сва ке го ди не до ла зи ова -
мо да про ве де се дам да на. Сло бод но
мо гу ре ћи да су ми ти љу ди чак и дра -
жи од не ких ко је знам цео жи вот! Ту
смо да се на ђе мо кад не ко ме тре ба
по моћ. Ка да ни сам имао па ра да ку -
пим по след њу ге не ра ци ју кон зо ле, они
су се кри шом до го во ри ли да ме из не -
на де. Сви су при ло жи ли нов ца ко ли -
ко су има ли... Та да сам и лич но упо -
знао Ла за ра, ни је му би ло те шко да из
Ау стри је до ђе у Ср би ју и из не на ди чо -
ве ка ко јег ни кад ужи во до тад ни је
ви део. Ако то ни је при ја тељ ство, ја не
знам шта је – за кљу чио је Бра ни слав.

Мир ја на Ма рић
Зоран Станижан

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ИГРА ЈУ ИГРИ ЦЕ

НЕ КО ИЗ ЗА БА ВЕ, НЕ КО ЗА ВЕ ЛИ КЕ ПА РЕ

Лука Вуковић

Бранислав Девић

Нестор Танић

Урош Галић (други здесна)
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Зол тан Би сак (38) ро ђен је и
жи ви у Ива но ву. За вр шио је
смер за ра чу на ре у Елек тро тех -
нич кој шко ли „Ни ко ла Те сла”
Пан че во. С об зи ром на то да је
у ње го вом род ном ме сту би ло
упра жње но ме сто про фе со ра
тех нич ког обра зо ва ња, од лу чио
је да за вр ши сту ди је на Тех нич -
ком фа кул те ту у Зре ња ни ну.
Убр зо на кон ди пло ми ра ња за -
по слио се у ОШ „Мо ша Пи ја -
де” у Ива но ву, а по сле ме сец
да на и у ОШ „Ђу ра Јак шић” у
Пан че ву. У обе шко ле др жи фо -
то-сек ци је, ко је по ха ђа ве ли ки
број уче ни ка. За свој рад у обла -
сти фо то гра фи је ви ше стру ко је
на гра ђи ван. Био је три го ди не
за ре дом ме ђу де сет нај у спе шни -
јих ау то ра у Ср би ји. Је дан је од
ор га ни за то ра ма ни фе ста ци је
„Фо то-са фа ри” у Ива но ву. 

ПАН ЧЕ ВАЦ: Да ли је да нас
иза зов за ин те ре со ва ти де цу за
пред мет као што је тех нич ко,
по што су мул ти ме ди ји њи ма
мно го при влач ни ји?

ЗОЛ ТАН БИ САК: Оно што
учи мо из овог пред ме та при -
сут но је сву да око њих. Рет ко
кад се де си да не ко не ма баш
ни ка кво пред зна ње о оно ме
што ра ди мо. Ве ћи је про блем
да стек ну не ку ру ти ну. Мој циљ
је да они бу ду бо љи од сво јих
на став ни ка и увек ми бу де жао
кад се то не де си. Увек се тру -
дим да дам мак си мум од се бе
да их усме рим та мо где би мо -
гли да се про на ђу у жи во ту.

l Ко ли ко во ле да не што са -
ми кон стру и шу?

– Пре не го што не што ра ди -
мо, то мо ра мо и да на цр та мо.
Де ца ви ше во ле прак ти чан рад
не го да цр та ју, али с вре ме ном
пре ва зи ла зи мо и то. С вре ме -
на на вре ме се до го ди да не ки
уче ник, че шће уче ни це, упи -
шу ар хи тек ту ру, на шта сам ве -
о ма по но сан.

l Да ли во ди те де цу на так -
ми че ња?

– Ка да по сто ји ин те ре со ва -
ње код не ког уче ни ка, он да се
спре ма мо, али то се рет ко де -
ша ва. Ни је ми циљ да са мо оду
на так ми че ње, већ да по ка жу
сво је зна ње. По след њи пут смо
сти гли до ре пу блич ког ран га.
Че шће ша ље мо ра до ве ко ји на -
ста ју на фо то-сек ци ји.

l Ка да је фо то гра фи ја ушла
у ваш жи вот?

– Мој пр ви кон такт с фо то -
гра фи јом био је на фа кул те ту.
На че твр тој го ди ни тре ба ло је
да иза бе ре мо не ки пред мет ко -

ји ће мо др жа ти де ци као ван -
на став ну ак тив ност. Би ло је сва -
шта по ну ђе но, а ја сам ода брао
фо то гра фи ју. Та да ни сам ни -
шта знао о њој. Ка да сам за вр -
шио фа кул тет, узео сам је дан
оби чан ди ги тал ни ком пакт ни
фо то-апа рат да бих фо то гра фи -
сао по ро ди цу и не ка де ша ва ња.
Филм је та да из ла зио из мо де.
На кон три да на мој ко ле га Пе -
тар Ва сил чин ре као ми је да је
у Ба нат ском Бре стов цу отво рен

кон курс на те му при ро де и да
бих мо гао да по ша љем не ке фо -
то гра фи је. Ни сам још ни шта
знао о ком по зи ци ји и, нор мал -
но, те фо то гра фи је ни су про -
шле. За тим се по ја вио дру ги
кон курс, на ко ји сам по слао бо -
ље фо то гра фи је, и јед на је про -
шла се лек ци ју и би ла из ло же -
на и штам па на у ка та ло гу. Љу -
ди се та ко охра бре... По ла ко сам
на пре до вао. Про на ла зио сам не -
ке уџ бе ни ке на ин тер не ту. С
вре ме ном сам упо знао до ста
фо то гра фа. До шао сам и у кон -
такт с љу ди ма у Фо то-са ве зу, с
не ким мај сто ри ма фо то гра фи -
је, кан ди да ти ма мај сто ра... Они
су ми по мо гли да пра вим бо ље

фо то гра фи је и да ужи вам у сни -
ма њу. Од 2007. го ди не до са да
из ла гао сам у мно гим зе мља ма
и до био мно ге на гра де, ме да ље
и ди пло ме. Уче ство вао сам и
на не ким кон кур си ма на ко ји -
ма је на гра да би ла пу то ва ње, па
сам та ко по се тио Ин ди ју. Ме -
ђу тим, ка да до би јеш пу но на -
гра да, оне ти по ста ну ма ње ва -
жне. Ви ше ти зна чи да љу ди
ви де да кон стант но пра виш но -
ве фо то гра фи је.

l Ко је зва ње има те са да у
Фо то-са ве зу?

– Ја сам фо то-ама тер пр ве
кла се. То је нај ни же зва ње ко је
до де љу је Фо то-са вез Ср би је.
Хтео сам да пре дам ра до ве за
кан ди да та мај сто ра, али мислим
да још не мам ко лек ци ју ка кву
же лим. О њој од лу чу је ка сни је
Умет нич ки са вет. Же лим да на -
пра вим ко лек ци ју ко ја ће про -
ћи с пет гла со ва за. Не жу рим.
Пра вим но ве фо то гра фи је и

колек ци ју ко ју ћу мо ћи сле де -
ће го ди не да пре дам за то зва -
ње. Углав ном се фо ку си рам на
рад с де цом. У Ива но ву ско ро
по ла шко ле иде на сек ци ју, а у
Пан че ву их има пре ко сто. Про -
блем је што ја мо гу да пра вим
гру пе од по се дам ђа ка јер, ка -
да иде мо гра дом, мо рам да па -
зим на њих. Мо жда ће мо сма -
њи ти број да би смо по сти гли
бо ље ре зул та те. На ре пу блич -
ким так ми че њи ма до би ја ју на -
гра де, али из о ста је кон стан тан
ква ли тет.

l Ко ли ко де ци зна чи рад на
фо то-сек ци ји?

– Они на сек ци ји по тр о ше
вре ме кре а тив но. Фо то гра фи ја

је на чин да ис ка жеш сво је ми -
сли, не све сно или све сно. Да
би на пра вио до бре фо то гра фи -
је, мо раш да се раз у меш по ма -
ло и у ли ков ну умет ност. Мно -
ги не раз у ме ју за што су фо то -
гра фи је ста рих љу ди та ко це -
ње не. То је за то што љу ди да -
нас не жи ве као што су жи ве ле
ра ни је ге не ра ци је, а ти ста ри
љу ди и да ље жи ве на тра ди ци -
о на лан на чин. Ка да се фо то -
гра фи шу та кве ства ри, ко је

прола зе и не ста ју, то се це ни.
Де ца че сто по сти жу до бре ре -
зул та те баш ова квим фо то гра -
фи ја ма. Они се не ка да чу де за -
што баш те. Увек им об ја сним
да оно што је њи ма бли ско ви -
де сви, а ова кве ства ри не ви ди
сва ко.

l Шта вас нај ви ше ин спи ри -
ше да фо то гра фи ше те?

– Пр во сам углав ном фо то -
гра фи сао биљ ке. Оне су нај -
боље за по чет ни ке јер се не

помера ју. Он да сам по чео да
пра вим ма кро фо то гра фи је ин -
се ка та. За ба вље ње ова квом фо -
то гра фи јом по треб но је мно го
нов ца за опре му. Ја сам ра дио
ком пакт ним фо то- апа ра том и
за то сам до био пар на гра да.
Фо то гра фи сао сам при ро ду, а
за тим љу де – на ули ци и пор -
тре те. То ми се до па да и на то -
ме сам остао.

l Ко ја је пр ва на гра да ко ју
сте осво ји ли?

– Био је про тест због за га ђе -
ња, баш ис пред та да шње згра -
де „Пан чев ца”. Сли као сам љу -
де ко ји но се ма ске и до био на -
гра ду за еко ло шку те му. Та да
сам већ раз ми шљао да од у ста -
нем од фо то гра фи је. Он да ме
је ова на гра да ипак за др жа ла.

l Ко је при зна ње вам је нај -
зна чај ни је?

– Нај дра жа на гра да ми је био
пут у Ин ди ју. Имао сам пар из -
ло жби фо то гра фи ја одан де. До -
ста љу ди ме и пам ти баш по
њи ма. Не сма трам да су оне
нај бо ље, али упо знао сам дру -
ги део све та. За тим, ту је и на -
гра да ко ја се до де љу је сва ке го -
ди не за де сет нај у спе шни јих
ау то ра у зе мљи. Не ка да је то
би ло пре стиж. Ка да сам же лео
да бу дем на тој ли сти, слао сам
до ста ра до ва, али они ни су про -
ла зи ли. А кад је пре ста ло да
ми бу де ва жно, он да сам чак
три го ди не за ре дом био на ли -
сти. Да нас ви ше ни је би тан ква -
ли тет, већ ко ли ко ра до ва ша -
љеш и ко ли ко ти је фо то гра -
фи ја при мље но на так ми че ња.
Из гу би ла се та драж.

l Ка ко се ран ги ра ју ау то ри у
Фо то-са ве зу?

– Та ко што пра виш до бре
фо то гра фи је. Ша љеш ра до ве и
са ку пљаш бо до ве ако до би јеш
на гра ду. На кра ју се са бе ре и
пра ви та ли ста од де сет нај ак -
тив ни јих. За зва ње су ва жни
број бо до ва и ко лек ци је фо то -
гра фи ја ко је пред ста вља ју оно
што ра диш. Нај ве ће зва ње је
мај стор фо то гра фи је.

l Го ди на ма ор га ни зу је те „Фо -
то-са фа ри” у Ива но ву?

– Иде ја је по те кла од не ко -
ли ко љу ди: фо то гра фа Пе тра
Ва сил чи на, ди рек то ра До ма
кул ту ре у Ива но ву Мар ка Гу -
ра на и Здрав ка Си ми о но ви ћа.
Ка да се Пе ра по ву као, ја сам
пре у зео на се бе и, ево, с Мар -
ком ор га ни зу јем ове го ди не че -
тр на е сти пут. У по чет ку је ова
ма ни фе ста ци ја до ста зна чи ла
фо то гра фи ма због са мих фо -
то гра фи ја, а са да је то углав -
ном дру же ње. Они ко ји су би -
ли три на ест пу та ви де ли су све.
Али има мо фо то гра фе ко ји с
фо то гра фи ја ма из Ива но ва осва -
ја ју на гра де. Увек на пра ве не -
што но во и дру га чи је и из не на -
де нас фо то гра фи ја ма не че га
што су већ ви де ли. Наш фо то-
са фа ри је нај ве ћи у зе мљи, ве -
ро ват но и на Бал ка ну. Рет ко
ка да нас има ма ње од сто пе де -
сет, не ка да бу де и пре ко две -
ста. То је пр во фо то граф ско
дру же ње у го ди ни, а до ла зе нам
че сто и го сти из ино стран ства.
Не ка да пред ста ви мо не ку опре -
му и пра ви мо ау тор ске из ло -
жбе, че сто омла дин ске.

l Да ли је пра вље ње до брих
фо то гра фи ја та ле нат или до -
ста то га има и у тех ни ци?

– Има и јед ног и дру гог. Све
мо же да се на у чи. Ти мо жеш
тех нич ки да на у чиш да пра виш
фо то гра фи је и пра ви ћеш их. Не -
ке ће би ти ин те ре сант ни је, не -
ке ма ње ин те ре сант не. Та ле нат
је ка да ти у не че му ви диш не -
што што је за дру ге сва ки да -
шње, а ти га из дво јиш и пред -
ста виш на дру га чи ји на чин. Ја
се не ба вим до ку мен тар ном фо -
то гра фи јом, већ же лим да њом
по ка жем не ки осе ћај, не што што
је ме ни дра го. Не ко то не по др -
жа ва, али за ме не је ово умет -
ност. Сво јом фо то гра фи јом по -
ка зу јем ка ко ја ви дим свет.

Мир ја на Ма рић

У ду го го ди шњој исто ри ји
Пан че ва са мо се јед не го ди -
не (1923) де си ло да су до де -
ље не две на гра де „По ча сни
гра ђа нин Пан че ва”. Ова при -
зна ња су уру че на ин ду стри -
јал цу, бан ка ру и до бро тво ру
Ђор ђу Вај фер ту, као и по ли -
ти ча ру Ни ко ли Па ши ћу, ду -
го го ди шњем пред сед ни ку
Вла де Ср би је и јед ном од
глав них тво ра ца Ви дов дан -
ског уста ва, ко јим је ство ре -
на Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и
Сло ве на ца.

У до ку мен ту ко ји се чу ва у
Исто риј ском ар хи ву у Пан -
че ву мо же се про чи та ти да је
Вај фер та и Па ши ћа за на гра -
де пред ло жио Се нат са мо у -
прав ног гра да Пан че ва, ка ко
се та да звао глав ни ор ган вла -
сти у на шем гра ду, а пред ло -
зи су пр ви пут обра зло же ни
на сед ни ци Се на та одр жа ној
23. ав гу ста. То је учи нио члан
тог те ла и не ка да шњи углед -
ни Пан че вац Пе тар Ми ло ра -
до вић. У обра ћа њу та да шњем
гра до на чел ни ку Пан че ва Са -
ви Над бан ти ћу, ко ји је при -
су ство вао сед ни ци, он је
рекао:

„Го спо дин Ђор ђе Вај ферт,
гу вер нер На род не бан ке Кра -
ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве -
на ца у Бе о гра ду и ве ле ин ду -
стри ја лац, про сла ви ће 9. сеп -
тем бра 50-го ди шњи цу свог ра -
да. По зна то је да ће он обе ле -
жи ти тај ју би леј у Пан че ву, као
и да ће по во дом то га би ти осве -
шта на ка то лич ка цр ква на Но -
во се љан ском пу ту ко ју је он
са гра дио (да на шња Цр ква Све -
те Ане – прим. нов.). С об зи -
ром на то да је он ро ђе ни Пан -
че вац, ми, ини ци ја то ри овог
пред ло га, сма тра мо да го спо -
дин Вај ферт за слу жу је да до -
би је при зна ње ’По ча сни гра -
ђа нин Пан че ва’”, пи са ло је из -
ме ђу оста лог у овом пред ло гу.

Ње го ви ини ци ја то ри су као
глав не по во де на ве ли то да је
Ђор ђе Вај ферт је дан од осни -
ва ча На род не бан ке Кра ље -
ви не Ср би је и да је 33 го ди не
као гу вер нер био на ње ном
че лу, да је је дан од за чет ни ка
ру дар ства у Ср би ји (отво рио
је два на ест руд ни ка, из ме ђу
оста лог и да на шњи у Бо ру),
као и да је успе шно во дио пан -
че вач ку и бе о град ску пи ва ру.

Пред ла га чи на гра де су као
по себ но зна чај но на ве ли то

што је Вај ферт био ве ли ки
ху ма ни та рац и што је фи нан -
си рао отва ра ње ви ше шко ла,
бол ни ца, си ро ти шта и цр ка -
ва ши ром Ср би је.

Дру ги део обра зло же ња за
на гра ду „По ча сни гра ђа нин
Пан че ва” био је по све ћен Ни -
ко ли Па ши ћу. Ини ци ја то ри
су као ње го ве нај ве ће за слу ге
на ве ли то што се он без ре -
зер вно бо рио за ства ра ње и
ује ди ње ње Кра ље ви не Ср ба,
Хр ва та и Сло ве на ца, за др -
жав но и на род но је дин ство и
за је дин стве ну Ср би ју. У обра -
зло же њу та ко ђе пи ше да би
нај бо ље би ло да се Па ши ћу
уру чи при зна ње за ње гов ро -
ђен дан, или у да ну ка да про -
сла вља кр сну сла ву.

Ђор ђе Вај ферт је умро 12.
ја ну а ра 1937. го ди не, у сво јој
ви ли у Бе о гра ду. Ње го во те -
ло је пре не то бро дом „Све ти
Ђор ђе” до Пан че ва, до Цр кве
Све те Ане ко ју је по ди гао, где
је би ло из ло же но два да на.
Ње го ва са хра на је одр жа на у
при су ству 2.000 љу ди, уз ви -
ше го во ра ко је су одр жа ли
зна ме ни ти љу ди тог вре ме на
и уз ве ли ке по ча сти.

За раз ли ку од ње га, Ни ко -
ла Па шић ни је жи вео још ду -
го по сле до би ја ња при зна ња
у Пан че ву. Умро је 10. де цем -
бра 1926. го ди не од мо жда -
ног уда ра, са мо дан на кон што
је по зван у ау ди јен ци ју код
кра ља Алек сан дра. У са чу ва -
ним до ку мен ти ма из тог вре -
ме на оста ло је за бе ле же но да
је краљ том при ли ком из нео
низ кри ти ка на ра чун по на -
ша ња Ни ко ли ног си на Ра до -
ми ра и да је Ни ко лу то из у -
зет но по го ди ло.

Пре ма за пи си ма из тог вре -
ме на, краљ Алек сан дар је та -
да ре као Па ши ћу да ни је у
ре ду то што се ње гов син, ко -
ји је под из го во ром да је бо -
ле стан био осло бо ђен уче шћа
у ра ту, ба ха то и не до лич но
по на шао по ка фа на ма у Па -
ри зу. Па ши ћу је то те шко па -
ло и хро ни ча ри тог вре ме на
осно ва но прет по ста вља ју да
је то био узрок мо жда ног уда -
ра ко ји је до жи вео. У при лог
тој те зи го во ри и то што је
чу ве ни Ар чи балд Рајс у сво -
јој књи зи „Чуј те, Ср би” за -
ме рио Ни ко ли Па ши ћу на
преве ли кој по пу стљи во сти
пре ма си ну. М. Г.

Золтан Бисак

НАШ ГОСТ: ЗОЛ ТАН БИ САК, ФО ТО ГРАФ И НА СТАВ НИК ТЕХ НИЧ КОГ ОБРА ЗО ВА ЊА

МО ЈЕ ВИ ЂЕ ЊЕ СВЕ ТА
ЗА ПИ СИ ИЗ ПРО ШЛО СТИ

Награђени 
великани

Панчевци су хтели да се одуже Николи Пашићу

Награда није заобишла ни Ђорђа Вајферта
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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

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
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8
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8
)

ФОРД фијеста, 1998. го-
диште, нерегистрован, још
један у деловима, цена до-
говор, звати после 17 сати,
+4676 920-7966 vi ber
064/525-77-85. (1288618)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2002. године, нерегистро-
вана, 1.000 евра, могућ
договор. 063/278-421.
(288881)

ДЕЛОВИ југо, кец, суза,
мотори, петостепени ме-
њачи, остало. 064/142-55-
93. (288939)

ПРОДАЈЕМ пасат караван
Б 3 за делове бензин, 450
евра. ‘65/629-36-65. (288847)

ПУНТО 2001. годиште, 1.2,
16 В. Тел. 062/548-990.
(288852)

КУПУЈЕМ пунто 2, хавари-
сан, продајем пиштољ
бернандели 7,65 лицу са
дозволом. Тел. 064/507-
20-84. (288831)

ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 3,
1.4 ХДИ, 2003. годиште 1.4
ХДИ, 2003. годиште, реги-
строван до новембра 2020.
063/215-844. (288896)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2001,
регистрован, добре гуме,
одржаван, 800 евра.
063/140-62-92. (288981)

ПРОДАЈЕМ фијат панду,
2007. годиште. 069/170-
59-54. (289024)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ де-
лове меган 1.9 ДТИ, 1998.
кауч, витрина, стаклени
сто, комода. 060/143-62-
10. (288987)

ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ, 2000.
петора врата, сва опрема.
064/587-50-24. (2889086)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,
троје врата, фул опрема,
на име. 064/587-50-24.
(288987)

САКСО 1.4, 2002, децем-
бар, петора врата, на име.
064/587-50-24. (288987)

ПОЛО 1.4 ТДИ, 2003, пе-
тора врата, фул опрема,
власник. 064/587-50-24.
(288987)

ПОЛО 1.4, 2003, петора
врата, фул опрема, реги-
строван. 064/130-36-02.
(288934)

ГРАНДЕ пунто 1.9 мулти-
џет, петора врата, шест
брзина, на име. (288934)

ПЕЖО 206, 1.1, 3 В, атести-
ран плин, металик плав, до-
бар. 064/856-60-65. (288939)

ШКОДА фабија дизел, 1.4,
ТДИ, 2004, кааван, 1.700
евра. Л062/251-669. (288807)

ПРОДАЈЕМ поло 1.2, бен-
зин, 2007, годиште.
064/196-41-81. (288961)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2005. годиште, одличан.
060/311-29-64. (288965)

ПРОДАЈЕМ рено канго,
2002, бензин, гас.
062/865-47-00. (289020)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализа-
тора, продаја делова, дола-
зим на адресу. 069/203-00-
44, 066/409-991. (288426)

ВИЉУШКАР линде Х 25,
1982, мотор дајца, у добр-
ом стању. 064/144-37-33.
(288522)

ПРОДАЈЕМ врабац диза-
лицу, мотор редуктор и
трофазни циркулар. Тел.
062/801-40-70. (288910)

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

ПРОДАЈЕМ нов dell мони-
тор СЕ 2417HG, 24 имнча,
гаранција три године.
066/341-788. (288800)

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

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци и свиње. Могућ-
ност клања и печења.
060/037-11-96. (288667)

ПРОДАЈЕМ половну угао-
ну гарнитуру. 063/346-
855. (288795)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, са доставом.
335-930, 063/705-18-18.
(288834)

РАСПРОДАЈА канцелариј-
ског намештаја. 064/822-
37-03. (288888)

ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (288867)

ПРОДАЈЕМ болнички кре-
вет. 062/868-97-82.
(288864)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто и
шест столица из Немачке,
15.500 динара. 062/155-
15-73. (288860)

ГУМЕНИ чамац скипер,
има патос, може елек-
трични мотор да се стави,
и мотор АПН 6 исправан,
моторна тестера штил 46,
за ловце каписле, папирне
чауре 16 мм, машинице за
зарубљивање и избијање.
064/169-93-60. (288859)

ПРОДАЈЕМ полован LG
фрижидер. 063/716-48-68.
(288897)

ПРОДАЈЕМ прасиће.
061/277-87-99. (288823)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ елинд
2. 063/537-003. (288902)

ПРОДАЈЕМО полован на-
мештај. 063/537-003.
(288902)

ПРОДАЈЕМ половне очува-
не ствари, делове намешта-
ја, половна гадероба, итд.
060/142-22-13. (288907)

ПРОДАЈЕМ нови кауч на
расклапање, двоје врата
пуо дрво – са стаклом.
062/424-128. (288908)

КОФЕР шиваћа машина,
самачки кревет, сто, сто-
лице, угаона гарнитура.
063/861-82-66. (288937)

ФРИЖИДЕР, веш-машина,
алфа пећ камин, комбино-
вани фрижидер, телевизор.
063/861-82-66. (288937)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер већи, веш-ма-
шину, може ваше неис-
правно, уз доплату.
064/129-73-60. (288957)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја. Столови од 4.500,
столице од 1.600. 060/600-
14-52. (288997)

ПРОДАЈЕМ балирану де-
телину доброг квалитета.
Тел. 064/539-62-04.
(289013)

КУПУЈЕМ пет коза до 5.000
динара, по комаду. Тел.
064/958-49-19. (288803)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, слике, сато-
ве, стари новац, стрипове,
флаше сифон соде, стару
бижутерију, остало. 335-
930, 063/705-18-18. (288834)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, електричне
шпорете. Долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (288906)

НА ПРОДАЈУ плац 28 ари,
градско грађевинско зе-
мљиште. Тел. 064/256-61-
64. (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
од 100 квм са пратећим
објектима у Иванову на 17
ари, легализовано. Тел.
062/415-359, 064/828-36-
26. (288832)

ПРОДАЈЕМ плац у Бре-
стовцу, Јабуков цвет на
Дунаву. 069/158-63-76.
(288557)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа 12
ари плаца, подрум, по-
моћне просторије, Старче-
во. 065/262-40-30. (288654)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, 9.5 ари.
Тел. 063/725-99-37. (288566)

ПРОДАЈЕМ земљу поред
асвалта, Јабука-Црепаја.
061/691-74-32. (288809)

ЛЕПА ккућа 130 квм, 8
ари, Јабучки пут, ЕГ, гас,
88.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 064/1246-06-
71. (288851)

КУЋА, Омољица 80 квм, 7
ари, легализована, помоћ-
ни објекти. 064/861-00-70.
(288842)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. Тел.
013/601-281. (288885)

ИЗДАЈЕМ у закуп два лан-
ца земље, Скробара, мали
надел. 065/344-85-77.
(288879)

ПРОДАЈЕМ плац на Злати-
бору, цена 800 евра по ару.
069/158-63-76. (288557)

ХИТНО, повољно, Тесла,
пола куће, подрум и гара-
жа, 38.000, договор. (396),
„Лајф”,  061/662-91-48.
(288921)

ВОЈЛОВИЦА 20 ари, 240,
одлично, 90.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.,
(288861)

ПЛАЦ, шири центар, по-
годно за инвеститоре.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (288904)

КУЋА, преко пута Народне
баште, две етаже, 85.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (288904)

ПРОДАЈЕМ кућу и плац са
воћњаком или без воћња-
ка. 060/142-22-13.
(288907)

ПЛАЦ, продајем, Миса,
дозвољена градња, 3.5
ара. 064/866-23-36.
(288931)

ПЛАЦЕВИ, градско грађе-
винско, погодно за све де-
латности. 064/212-52-52.
(288927)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 49 ари, Новосељан-
ски пут бр. 91. 064/131-
42-02. (289023)

ПРОДАЈЕМ халу у изград-
њи, са плацем л20 ари, ка-
мионски улаз, шири цен-
тар. 063/389-972. (288995)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
Банатско, Ново село, цен-
тар, повољно. 060/615-10-
24. (288944)

КУЋА, 15.000 ера, 70 квм,
2 ара, монтажна, Козарач-
ка 10-ц.  063/721-62-13.
(289012)

ВОЈЛОВИЦА, кућа са две
јединице, 79 +  30 квм,
40.000, договор. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(288962)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.4
ара, гаража, 57.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (288963)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљи-
шта, северна зона, преко
пута Секиног салаша.
062/102-89-16. (288982)

КУЋА, центар, ова луксу-
зна, 196 квм, са двори-
штем, пословним просто-
ром и за породично ужи-
вање. Власник, 137.000
евра. Договор. 063/232-
757. (288985)

ТРИ куће за 30.000 евра,
100 квм, 70 квм, 60 квм, 6
ари, усељиве, реновиране.
Козарачка 10, фиксно, хит-
но.  063/721-62-13. (289012)

КУЋА, 20.000 евра, 100
квм, 3 ара, Козарачка 10.
063/721-62-13. (289012)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
са 7 ари плаца. 066/554-
85-99. (288993)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 16
ари, викендица, струја, во-
да, 18.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (288966)

КУЋА, 13.000 евра, 60 квм,
2 ара, Козарачка 10-а.
063/721-62-13. (289012)

НА ПРОДАЈУ плац на Ка-
раули. Тел. 062/977-10-79,
063/752-12-13. (289009)

КУПУЈЕМ у Панчеву кућу
за рушење, са плацем до
10 ари, без посредника.
Исплата одмах. 060/455-
65-66. (288990

КУПУЈЕМ кућу или део ку-
ће у качареву. 064/369-
47-02. (288863)

КУПУЈЕМ плац у центру,
2.5 – 3.00 ара- 063/638-
677. (288816)

НОВА МИСА, трособан,
ВП, 90 квм, реновиран, га-
ража, 49.500. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(288963)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж, сутерен, ренови-
ран, 24.000 евра. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (288051)

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
КОНОБАРИЦЕ
SA ISKUSTVOM

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

НОВА МИСА, двособан,
57, ВП, ЕГ, са сутереном,
34.500.  (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (288962)

ПРОДАЈЕМ стан, 98 квм,
нова Миса, хитно. Моб.
064/944-40-79. (288955)

ЛЕП, нов дуплекс, близина
Хотела Тамиш, двострано
оријентисан, 105 квм,
90.000 евра. 064/570-64-
70. (288887)

МАРГИТА, четворособан,
I, 102 квм, гас, гаража,
77.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288963)

СТРОГИ центар, 173 квм,
салонски четворособан,
тераса, подрум. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (288051)

СОДАРА, војна зграда,
XII, двоипособан, власник.
064/327-54-10. (288871)

ЦЕНТАР, четворособан,
VII, 65.000, VII, 65.000;
двособан, реновиран, III,
48.000. (396),  „Лајф”,
061/662-91-48. (288921)

ЦЕНТАР, једнособан, 32,
договор, двоипособан, 68,
ЦГ, 47.000; дворишно, 65,
реновирано, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (288861)

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

СТРЕЛИШТЕ, трособан
стан, 96 квм (84 + 6 + 6),
ЦГ, IV, власник. 064/163-
57-59. (2889028)

ТАМИШ капија, двоипосо-
бан, 78 квм, IV, ЦГ, дво-
страно орјентисан, 72.000,
договор. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(288981)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, трећи
спрат, лифт, ТА, могућ-
ност ЦГ. Звати после 17
сати. Тел. 064/119-60-06.
(288996)

ТЕСЛА, једноипособан,
новија зграда, ЦГ, ком-
плетно опремљен, 46.000.
(396),  „Лајф”, 061/662-
91-48. (288921)

ПРОДАЈЕМ двособан, Ко-
теж 2 и трособан Стрели-
ште. 066/937-00-13. (289014)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, лифт, X, 37.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (288904)

ОМОЉИЦА, строги цен-
тар, продајем једноипосо-
бан стан, укњижен, 1/1.
064/021-19-31. (и)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, VI, ЦГ, 55.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (288966)

ТЕСЛА, двоипособан, II,

ЦГ, 42.000; Содара, једно-

ипособан, 40.000. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(288921)

ОСЛОБОЂЕЊА, двори-

шни, једнособан, 32 квм,

подрум, 16.000, договор.

(336), „Олимп”. 351-061,

063/274-951. 

(288981)

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан. Ис-
плата истог дана. 064/385-
31-15. (287498)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288963)

КАЧАРЕВО, продајем дво-
собан стан 52 квм, тераса,
грејање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан, 38 квм,
Београд, Кумодраж или
мењам за Панчево.
064/438-12-35. (288706)
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА

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

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4 – цена: 450 динара,          FT3 – цена: 450 динара, 
TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 – цена: 400 динара, T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

БЕЗ ПОСРЕДНИКА купу-
јем двособан стан, Сода-
ра, Котеж 2, до IV спрата,
лифт, ЦГ, исплата одмах.
063/637-673. (288901)

КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(288966)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, 45 квм, клима,
Тв, интернет, грејање, пар-
кинг, приватна кућа, Стре-
лиште, близу Авив парка.
Тел. 060/320-51-41. (288884)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен комфоран стан,
ЦГ, кабловска, интернет,
интерфон, 170 евра, депо-
зит. 063/246-509. (288848)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
код градске библиотеке,
Немањеина 5. 064/134-06-
06. (288619)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
45 квм, погодан за канце-
ларију, бутик, апотеку.
063/101-69-37. (288564)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 и 200 квм.
063/338-332. (288827)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан у ново-
градњи, у центру.
063/870-64-70. (288853)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1, фул намештену, ЦГ,
на дуже. 066/494-900,
064/137-63-19. (288858>)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
кабловска, интернет, нова
Миса, 120 евра, депозит.
064/318-90-95. (288857)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан 60 квм, ЦГ,
преко пута Авив парка на
Тесли. 064/492-19-58,
069/306-19-61. (288817)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01.
(288850)

ИЗДАЈЕМ кућу, нова Ми-
са, погодно за раднике,
фирме, породице.
065/655-72-88. (288903)

ИЗДАЈЕМ стан, лифт, ЦГ,
тесла, намештен, депозит.
064/164-93.67. (288916)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике,с амце, студенте, рад-
нички смештај. Центар.
063/502-211. (288924)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 27
квм, намештена, новија
градња, Жарка Фогараша
37. 063/756-88-05. (288933)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, гарсоњеру, самца
радника, намештено, цен-
тар. 061/131-79-04. (288972)

ИЗДАЈЕМ намештен тро-
собан стан на Котежу 2.
Панчево. Тел. 064/164-12-
56. (288971)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештену гарсоњеру, Сте-
вана Сремца 80.  061/615-
80-80. (289002)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, Цара Лазара
110. 061/615-80-80. (289002)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра.
064/122-48-07. (289001)

ИЗДАЈЕМ стан за раднике.
060/142-22-13. (288907)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру.
064/314-00-68. (289006)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
полунамештена. 064/125-
86-86, 064/842-91-11.
(289004)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
депозит, самци, радници,
центар. 061/182-37-90.
(289003) 

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (288881)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор, 59 квм + 64 квм,
угао Новосељански пут и
Шарпланинска. Слободан,
063/776-66-91. (288892)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, Старчево, Бориса
Кидрича 2, 30 квм.
013/633-195. (288895)

ИЗДАЈЕМ халу, производ-
но-пословни простор 150
квм, Баваништански пут.
063/644-3353. (288911)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм и
23 квм, у центру Панчева.
064/866-22-70. (299050)

ИЗДАЈЕМ нов локал, цен-
тар, опремљен салон лепо-
те, може празан. 063/734-
82-31. (288991)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, центар, 75 квм.
063/389-972. (288995)

НОВ магацински простор
са двориштем, производне
просторије , локал. Јабука.
063/351-709. (289007)

Потребан радник/ца за
рад у кафићу. Тел.
060/078-28-23. (СМС)

РЕНОАУТО ПАНТА Панче-
во, потребан продавац ау-
то-делова и опреме. Пред-
ност ће имати кандидати
са радним искуством у
бранши, са познавањем
аутомобилске индустрије.
Информације на 064/132-
96-63. (289018)

ДОМУ за стара лица по-
требна медицинска сестра
са радним искуством. За
све остале информације
позваати 065/523-05-95.
(ф)

РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку потребни рад-
ници у кухињи и коноба-
ри. 063/216-788. (288744)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(288592)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/фризерка у сало-
ну у центру. 064/380-55-
41. (288597)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Ма-
ка 17” потребан радник са
или без искуства. 061/551-
95-31. (288603)

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

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

ПОТРЕБАН пекар бурек-
џија. 062/821-47-70.
(288983)

ПОТРЕБАН тракториста са
искуством за рад у пољо-
привреди у Долову.
064/200-56-92. (288994)

ПОРЕБНА радница у пека-
ри и пицерији, Ул. Вељка
Петровића 12-а, Стрели-
ште. 0637130-75-40,
069/130-75-68. (288811)

ПРОИЗВОДЊИ прехрам-
бених производа потребан
радник на паковању.
063/289-388. (288816)

ТРАЖИМ пекара за бурек.
Тел. 064/958-49-19.
(288803)

ПРЕДУЗЕЋУ Kiz za д. о. о.
Панчево потребни радни-
ци за рад са моторном те-
стером, возачи ауто-корпи
за рад на висини и ску-
пљачи грања. Контакт те-
лефони: 064/648-24-51,
013/366-888. (288870)

КРЧМИ „Шареница” по-
требна конобарица, хитно.
Тел. 064/349-93-43.
(288865)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(288854)

ПОТРЕБНО више радника
за припрему на роштиљу
/ћумур/. 065/900-50-08.
(288945)
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Kompanija Euro Bravo bavi se proizvodnjom ALU I PVC 

stolarije i proizvodnjom fasada.

Potrebni radnici za rad u proizvodnji i montaži 
za proizvodni pogon u Vojki (Stara Pazova) .

Za sve informacije zvati radnim danima od 9 do 17 sati

na broj telefona +381 64/862-03-33

У складу са чланом 25. Закона о процени утицаја

на животну средину („Сл гласник РС” број 135/04 и

36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНE

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину 

Секретаријат за заштиту животне средине посту-

пајући по захтеву носиоца пројекта Јавног кому-

налног предузећа „Хигијена” Панчево из Панчева,

Цара Лазара 57, донео је Решење бр. XV-07-501-

206/2019  од 14. 02. 2020. године о давању саглас-

ности на ажурирану Студију о процени утицаја на

животну средину Пројектa за изградњу, доградњу

и реконструкцију Комплекса комуналне зоне: Ха-

ла, надстрешница за возила, надстрешница за ли-

нију за сепарацију, објекат за запослене  са над-

стрешницом и реконструкција постојеће хале на

кат. парцели бр. 494/4 к.о. Панчево у Власинској

улици број 1,  на територији Града Панчева. Одлу-

ка је донета на основу Извештаја техничке коми-

сије која је оценила да су Студијом предвиђене

адекватне мере заштите животне средине и да је

Студијом предвиђен програм праћења утицаја

пројекта на животну средину у складу са важећим

прописима. У циљу спречавања, смањења или от-

клањања могућих штетних утицаја, носилац

пројекта је у обавези да испоштује предвиђене ме-

ре заштите животне средине дефинисане у по-

глављу 8. Студије о процени утицаја.

Увид у предметно Решење може се извршити у

просторијама Секретаријата за заштиту животне

средине Градске управе Града Панчева, Трг кра-

ља Петра I бр. 2 - 4, канцеларија 617.

Ово решење је коначно у управном поступку. Про-

тив овог решења може се покренути управни спор

у року од 30 дана од дана пријема решења, одно-

сно обавештења јавности.

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ
за производњу бетонске

галантерије. 
064/949-92-72 (5

/2
8

8
9

8
4

)

П О Т Р Е Б А Н

физички радник

на стоваришту

„Голија”,

са Ц категоријом.

Плата 45.000 динара.

Контакт:

063/776-56-58
(ф)

5. фебруара 2020. године преминуо је наш

друг

ФРАЊА КИРЕР ФРЕНКИ

Последњи поздрав: ТАРЗАН, ФАРА, БАРОН,

БУЦА, КИКИ, ЧОКИ, ЏАРА, МИТА, ЗЛАТКО и

ЈОЦА

(49/288882)

Последњи поздрав

ВЕРИ

ПЕТРОВ
1938–2020.

Син БЕЛИ, снаја

СЛАВИЦА, унук

ДАРКО, ТИЈАНА

и праунука УНА

(1/288797)

Последњи поздрав

ВЕРКИ

ПЕТРОВ

од породице

ЈОВАШЕВИЋ

(16/288830)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

DOO „MINESAL” из Панчева,
тражи

МУШКАРЦЕ ЗА РАД 

У ПРОИЗВОДЊИ

ГАЈБИЦА И ПАЛЕТА

013/373-488, 063/256-360 (ф)

ПРЕВОЗИМ кипером: пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(288862)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/283-
66-41, 064/390-00-87.
(288806)

ТЕПИХ сервис „Путник”:
дубинско прање тепиха,
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (289005)

СЕРВИС ТЕЛЕВИЗОРА,
монитора, даљинских, ди-
гиталних рисивера.
„Плус”, нова адреса, Бра-
ће Јовановић 56. 063/877-
38-21, 066/579-39-58.
(288915)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски радови,
постављање ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(289010)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (288998)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38. (288874)

ПЕНЗИОНЕР: не пије, не
пуши, тражи сличну пен-
зионерку. Тел. 064/958-
49-19. (288803)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу аутобуску пензи-
онерску карту АТП-а на
име Вукобратовић Илин-
ка. (288839)

ВИСОК 185, тежина 90,
лепе спољашности, педе-
сет година, материјално и
стамбено обезбеђен пен-
зионер, није се женио тра-
жи озбиљну даму за брак.
Минимум основно образо-
вање. Да се јаве само
озбиљне жене које желе
живети у браку. Предност
пензионерка. Тел.
065/608-23-20. (288893)

МУШКАРАЦ, 45, тражи
слободну жену због брака.
065/231-27-52. (288919)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу
карту АТП-а на име Дим-
ковић Трајка. (288992)

АПАРТМАНИ лукс, Грчка,
клима, интернет, ТВ пола-
рис. Поглед море. Повољ-
но. 063/103-04-33.
(289025)

ОБАВЉАМ све врсте фи-
зичких послова, повољно.
061/311-97-69. (288935)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.bal to -
kad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (287717)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електроинсталације, изра-
да нових, преправка, по-
правка старих, расвета.
063/644-353. (288272)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55.
(289019)

ТЕПИХ сервис „Путник”:
дубинско прање тепиха,
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (289005)

„ПЕРФЕКТ”: фасаде, зида-
ње, малтерисање, глетова-
ње, кречење, кровови, ке-
рамика, ламинати.
063/122-14-39. (288970)

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. (288849)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (288661)

КЕРАМИЧАР, постављање

свих врста плочица и ком-

плетна адаптација купати-

ла. 061/249-29-90.

(288570)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством, квали-

тетно, педантно, повољно.

064/252-51-75, 062/153-

37-06. (288913)

ОДГОВОРНА мама двоје

деце чувала би дете, пуно

или пола радног времена.

Учење, игра, шетња, креа-

тивност и здрави оброци.

Цена договор. 064/128-79-

47. (288926)

РУШЕЊА кућа, шупа, ис-

копи, обарање стаала,, од-

ношење ствари, бетонира-

ња, итд. 060/035-47-40.

/288958)

РАДИМО све физичке по-

слове: чишћење шупа, та-

вана, рушења, обарање

дрвећа. 064/122-69-78.

(288958)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/369-846. (288891)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, по-
правке, одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(288912)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (288860)

СТОЛАРСКЕ услуге: кухи-
ње и плакари по мери, по-
правке и преправке. 371-
274, 064/176-88-52.
(288813)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правке, преправке купати-
ла, славине, вентили, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (288826)

КОМБИ превоз робе и се-
лидбе. 063/841-65-39, Не-
ша. (288820)

ЧИСТИМО подруме, гара-
же, таване, превоз обезбе-
ђен. 063/841-65-39, Неша.
(288820)

СТРУЧНО орезивање во-
ћака. 060/431-52-70.
(288819)

ИЗВОДИМО молерске и
фасадерске радове.
063/246-509. (288848)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (288947)

СПРЕМАМ станове, пе-
глам. 060/063-34-04.
(288980)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 25
година искуств.а 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(289021)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (289022)

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

ПОТРЕБНЕ раднице у пи-
церији. 062/821-47-70.
(288854)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством у продавници
прехране Pro tra de. Звати
на разговор на 063/341-
770. (288922)

ПОТРЕБНА озбиљна коно-
барица за рад у кафеу у
центру града. Тел.
061/284-51-54. (288929)

ПОТРЕБНА девојка за рад
са познавањем co rel и fo -
tos ho pa. 062/355-154.
(288942)

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
Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним
данима од 8 до 16 сати.
(288999)

ПОТРЕБАН радник-ца у
производњи пет амбала-
же. Услови: одговорност,
марљивост, поштење, фи-
зичка виталност и вешти-
на, да је становник Стар-
чева. 063/263-341.
(288948)

ГОЛУБ такси тражи диспе-
чера таксија. Предност
радно искуство у таксију и
познавање града. Контакт
Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним
данима од 8 до 16 сати.
(288999)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирања, повољно.
063/865-80-49. (288538)

ПОТРЕБНЕ жене за рад на

индустријским шиваћим

машинама.  062/471-951

(СМС)

КАМИОН кипер: шљунак,

песак, ризла, сејанац, уто-

вар, одвоз шута. 060/474-

74-57. (288875)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (288318)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, гуртне. Уграђу-
јем/поправљам. 064/181-
25-00. (288576)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, развод-
них табли, инсталација.
Мића. 064/310-44-88.
(288620)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи поао. 064/120-77-
64. (288822)

PER LA, потребан конобар-

ица и козметичарка.

065/344-54-66. (288936)

КОНОБАРИЦА – кафе ре-

сторану потребна.

062/806-02-58. (288952)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требан возач Б категорије,

ноћни рад. 062/806-02-58.

(288952)

ПОТРЕБАН радник. „Зоки

стакло” д. о. о. 064/131-

72-85. (289017)

ПОМОЋ у кући старијој

особи. 062/343-895.

(288833)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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14. фебруара 2020, у 88. години, премину-

ла је наша драга

ИЛИНКА НОВАКОВИЋ
Рођ. Вујовић, 

удова Мипе Новаковића

1932–2020.

Сахрана је обављена 17. фебруара 2020,

на гробљу у Гајевима.

Ожалошћени: породице НОВАКОВИЋ,

БОКИЋ и ВУЈОВИЋ

(22/288844)

После тешке болести, у 87. години преминуо је

ИВАН РАМЈАНЦ
27. III 1933 – 17. II 2020.

Последњи поздрав ујки.

Заувек ћеш бити у нашем срцу.

Сестричина ВЕРИЦА

(28/288845)

ИВАН РАМЈАНЦ
1933–2020.

Мој Иване...

Док сам жива, живиш и ти са мном

Идем кроз живот твојим стопама.

Поносна сам на тебе, знаш?

Поносна сам што си постигао и какав си човек и муж био.

Хвала ти за све.

Твоја супруга ЛИВИЈА
(38/288872)

ИВАН РАМЈАНЦ

Последњи поздрав течи Ивану, од ВИКТОРА,

ВИОЛЕТЕ, КРИСТИНЕ и МЕЛИТЕ са породицом

(39/288872)

ИВАН РАМЈАНЦ

Драги наш ујко, 

био си наш компас, ветар у леђа, наш ослонац и

подршка.

Хвала ти за љубав коју си нам несебично пру-

жао.

Хвала ти за све.

Твоји: ГОГА и НЕНА са децом
(43/288873)

ИВАН

РАМЈАНЦ

Последњи поздрав

зету и течи Ивану од

ЛОЛЕ и сина БОБА-

НА са породицом

(40/288872)

ИВАН

РАМЈАНЦ

Последњи поздрав

ујки Ивану од ГОЦЕ

и АНЂЕЛЕ

(41/288873)

ИВАН

РАМЈАНЦ

Последњи поздрав

бати Ивану од сестре

ЂУРЂЕВКЕ

(42/288873)

ИВАН

РАМЈАНЦ

Драги пријатељу, по-

чивај у миру.

МИКИ и ДАНКА

(48/288880)

ИЛИНКА НОВАКОВИЋ
дипл. економиста

Отишла је 17. фебруара 2020. године у веч-

ну кућу Новаковића у Гајеве код Ужица.

Незаборав за породице

КОВАЧ и СТАРОВИЋ

(52/288889)

Преминуо је наш

САЛЕ

Почивај у миру драги друже.

Његови стакларци из Панчева: ВЛАЈНИЋ, 

МАГОЧИ, ОМЧИКУС, ХОРВАТ, ФАРА, ИЛИЋ,

РАДОЈЧИЋ, ПОЛИЋ, РАДЕВИЋ, СЕКУЛИЋ

и из Параћина: МЕРЕ, ЛАЛЕ, БАЏА, БЕБИЦА

И ХРАНА
(67/288923)

Наш драги отац

АНТАЛ ШЕБЕШЋЕН

преминуо је 13. фебруара 2020. године, у

86. години.

Сахрана је обављена 15. фебруара на Ка-

толичком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син АЛБЕРТ и ћерка

ТЕРЕЗА са породицама

(93/288969)

МИРЈАНИ

МАРЧЕТИЋ

Хвала ти за пријатно

дружење.

ЗОРАН

ФИЛИПОВИЋ

(97/288976)

Последњи поздрав нашој драгој другарици

АЛИСИ

Чуваћемо те у нашем сећању.

ДАНИЦА и МИРА

(100/288979)

АЛИСА БИРЕШ ТОДОРОВИЋ

Последњи поздрав од ћерке АЛЕКСАНДРЕ

(55/288898)

АЛИСА

БИРЕШ

ТОДОРОВИЋ

Последњи поздрав

од АЦЕ

(56/288898)

Последњи поздрав

драгој

АЛИСИ

од ГОЦЕ и РАДЕТА

(72/2889389

Последњи поздрав

МИЛАНУ

РОТАРУ

од супруге СМИЉЕ

и сина ИЛИЈЕ.

Вољени не умиру,

увек ћеш бити у на-

шим срцима.
(75/288941)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

РОТАРУ

од ЗЛАТКА, 

КАТАРИНЕ и деце

(76/288941)

МИЛАН

РОТАР

Последњи поздрав

тати од ћерке МИР-

ЈАНЕ, зета ДУШКА и

унука НЕМАЊЕ.

Почивај у миру, нека

те анђели чувају.

(74/288941)

Последњи поздрав

ЗЛАТОМИРУ

ЈОВАНОВИЋУ

ЗЛАЈИ

од станара стамбене

заједнице зграде у

Стевана Шупљикца 91

(87/288967)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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14. фебруара 2020. преминуо је наш драги

ПЕТАР ЈАНКОВИЋ
1945–2020.

Хвала ти за све.

Твоји: супруга ЗОРА, ћерка ДРАГАНА, 

унука МАША и прика СЛАВКО

(12/288824)

Последње збогом

ПЕТРУ ЈАНКОВИЋУ
Чуваћемо успомену на тебе.

Од брата СТЕВЕ, снаје ВЕРЕ, ДРАГАНА, ЗОРАНА

(18/288836)
са породицама ЈАНКОВИЋ

13. фебруара након краће и тешке боле-

сти, у 79. години, напустила нас је наша

драга

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВ
рођ. 1941.

Полагање урне обавиће се у суботу, 21.

фебруара, у 12 сати, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, снаја СНЕЖАНА

и унуци АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР

(20/288878)

Последњи поздрав

драгој прији

БРАНИСЛАВИ

од породице

ВУКОВОЈАЦ

(21/1288838)

Поштованом

БОГДАНУ

ДУКИЋУ
2018–2020.

Време и бол за тобом

ништа не лечи.

Твоја БОРА са децом

(29/288846)

Поштована

РАТКА

БОЖИНОВСКИ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(47/288878)

Последњи поздрав

ПЕРИ ЈАНКОВИЋУ

од голубара из Клуба „Панчевац”

(60/288909)

13. фебруара 2020. године, престало је да куца племе-
нито срце наше драге мајке, свекрве, баке и сестре

ЕВЕ КРСМАНОВИЋ
16. X 1945 – 13. II 2020.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји: син ЖЕЉКО, снаја МАРИЈА, унука НИНА, унуци

МИЛОШ и НИКОЛА,  сестра ЈАРМИЛА и брат ЈАНКО

(62/288917)

ЦОЦА

ЈОВАНОВИЋ
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји најмилији: 
супруга ЈЕЛИЦА, 

синови ЉУБАШКО
и РОНАЛДО, 

ћерка НАТАША
и снаја ДРАГАНА

(83/288953)

Последњи поздрав нашој

ТРШИ

Никада те нећемо заборавити.

Колегинице из Болнице

(25/288841)

Последњи поздрав

нашој драгој

ГОЦИ

од генерације VI II-2

ОШ „Гоце Делчев”

Јабука

(78/288946)

17. фебруара 2020. године преминула је наша вољена

ГОРДАНА ВИДЕСКИ
1970–2020.

Као супруга, као мајка, као бака

доказала си колико си јака.

Болест те је стегла и ти си легла

и кад је било тешко и када те је болело

држало те је оно што те је волело

Твој супруг, деца и мали унук су увек

били поред тебе, да осмех не нестане и да

бол престане.

Затворила си очи, бола више нема

анђеле наш најлепши

никада нећеш бити заборављена.

Волимо те!

Твоји најдражи: супруг СТОЈАН, ћерке НИКОЛЕТА и АНЂЕЛА

са породицом

(94/288973)

17. фебруара 2020. преминула је моја ћерка

ГОРДАНА ВИДЕСКИ
Оставила је велику тугу и празнину у мом срцу.

Отац ТОМИСЛАВ
(95/288974)

Преминула је наша вољена ујна

ГОРДАНА ВИДЕСКИ

Била си добра душа, мила, драга.

Била си наш јунак, фалићеш нам док нас има.

Сада си са анђелима, нека те чувају.

Породице КНЕЖЕВИЋ и ПЕРОВИЋ
(96/288975)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ

ВИДЕСКИ

Заувек ћеш бити у

мом срцу. Нека те ан-

ђели чувају.

Твоја тетка

ТРАЈАНКА
(98/288977)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ

ВИДЕСКИ

Нека те анђели чувају.

Отишла си тихо и не-

приметно.

Породица МИТРЕСКИ

(99/288978)

Последњи поздрав

кума Гоци

ГОРДАНА

ВИДЕСКИ

од породице

ЛАЗАРЕВСКИ

(109/289011)

ИЛИЈА ВЛАЈИЋ

Драгом Илији последњи поздрав од прија-

теља и бивших колега „Тамиш Хладњаче”

Панчево

„Тамишка” д. о. о.

(81/ф)

Последњи поздрав

драгом

ИЛИЈИ

ВЛАЈИЋУ

ИЛИ
од ЉУБЕ и ЈОВАНКЕ

ГВОЗДЕНОВИЋ

и ЦАЦЕ
(86/288064)

Последњи поздрав најдражем

ТАНДИ ФЕРЕНЦУ
1954–2020.

Остаћеш увек у нашим срцима.

Воле те твоји: супруга ГИЗЕЛА, 

син ТИБИ и ћерка ЛИДИЈА

(107/289000)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

СТАНОЈЕ МИТИЋ
20. IV 1959 – 17. II 2020.

Утехе нема, заборав не постоји за оне ко-

ји те искрено воле...

А за нас постоје само сузе, туга и неизбри-

сив бол.  Док год живимо ти ћеш живети са

нама.

Твоји најмилији: супруга СОЛУНКА, 

ћерка МАЈА, син ДАЛИБОР, зет ИВАН,

снаја НЕВЕНА и унуци ВУК, ДУЊА и СРНА

(88/2889068)

СТАНОЈЕ МИТИЋ
20. IV 1959 – 17. II 2020.

Твој лик ме свуда прати, успомене не бледе. Недоста-
јеш...

Твоја супруга СОЛУНКА
(89/288968)

СТАНОЈЕ МИТИЋ
1959–2020.

Био си велики ослонац у нашим животима и

пример доброте и поштења. Остаћеш у најлеп-

шем сећању у нашим срцима.

Син ДАЛИБОР и ћерка МАЈА

(90/288968)

СТАНОЈЕ МИТИЋ
1959–2020.

Деко наш... заувек ћеш остати у нашим срцима и души
и бићеш са нама...

Твоји унуци ВУК, ДУЊА и СРНА
(91/288968)

СТАНОЈЕ

МИТИЋ
Последњи поздрав од

породице МИЛКАНД
(92/288968)

Прији

АНЂИ ИВАНОВИЋ
1943–2020.

Последњи поздрав од породице

ЈАНКОВСКИ

(102/288988)

Последњи поздрав

АНЂИ

ИВАНОВИЋ
1943–2020.

од прије ВЕРЕ

ПРОКИЋ

са породицом

(106/288989)

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

СТАНИСАВИ ВЕСЕЛИНОВИЋ
1936–2020.

Ожалошћени: син РАДЕНКО, снаја ДИНА,

унуци ДЕЈАН и ВЛАДИМИР и унука МАРИНА

(35/288869)

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

СТАНИСАВИ ВЕСЕЛИНОВИЋ
1936–2020.

Ожалошћени: ћерка СНЕЖАНА, зет ГОЈКО

и унуци МАРКО и БРАНКО

(36/288869)

Збогом наша драга и

вољена кумо

СТАНИСАВА

ВЕСЕЛИНОВИЋ

С љубављу и поштова-

њем кума ДРАГАНА

са породицом

(44/288876)

Последњи поздрав

нашој куми

СТАНИСАВИ

ВЕСЕЛИНОВИЋ

од кума ДУШКА

са породицом

(45/288877)

Последњи поздрав

мојој драгој куми

СТАНИСАВИ

ВЕСЕЛИНОВИЋ

Твоја кума

ДОБРИЛА

(46/288877)

КЛАРА РИСТИЋ
1943–2020.

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци.

Од супруга МИЛОРАДА и ћерки ТАЊЕ и ГОРДАНЕ

(111/289016)

КЛАРА РИСТИЋ
1943–2020.

Последњи поздрав вољеној сестри од МАРИЈЕ и зета

ПЕТЕРА ТАРЕНДИ

(110/2890169

МИЛАН РОТАР

Последњи поздрав од

свастике ЗОРКЕ и ГОЦЕ

(73/288940)

Последњи поздрав

ПЕТРУ ЈАНКОВИЋУ
1945–2020.

од прике СЛАВКА
(71/288932)

Последњи поздрав драгој мами, баки и прабаки

МИРЈАНИ ЈАВОР
1937–2020.

Хвала ти за сва добра дела према нама. 

Никада те нећемо заборавити.

Синови МИКИ и ЗОКИ са породицом

(108/289008)
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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

23. фебруара ће бити годину дана откада

није са нама наша драга Нада

НАДА СПИШЈАК
1956–2019.

Наши вољени никад не умиру, они су за-

увек у нашим срцима.

Твоји: супруг ЈАНО, ћерка АНКА

са породицом и син ЈАНО са породицом

(68/288925)

25. фебруара навршава се седам година од смр-

ти нашег

АЛЕКСАНДРА СТАМЕНКОВИЋА

АЦЕ

Време пролази, бол и туга не престају. Недоста-

јеш много.

Твоји најмилији: сестра, мама, тата, баба и деда

(80/288950)

Прошло је четрдесет тужних дана откада није с

нама наш Даца

АЛЕКСАНДАР РИСТИЋ

Тог дана окупићемо се да још једном захвалимо

нашем тати, деди и прадеди за све што је учинио

за нас.

Увек ће те волети твоја ВЕРИЦА са децом

(82/288951)

Драгој мами

АНЂИ ИВАНОВИЋ
1943–2020.

Последњи поздрав од сина МИРКА, снаје СУНЧИЦЕ и унука

АНЕ и ИВАНЕ

(101/288908)

Драгој мами

АНЂИ ИВАНОВИЋ
1943–2020.

Последњи поздрав од ћерке МИРЕ, зета СПАСЕТА

и унуке СТАНЕ

(103/288989)

Драгој супрузи

АНЂИ ЈОВАНОВИЋ
1943–2020.

После поздрав од супруга ВОЈИСЛАВА

(104/288989)

Драгој мами

АНЂИ ИВАНОВИЋ
1943–2020.

Последњи поздрав од сина МАРИНКА, снаје АЛЕКСАНДРЕ и унука

БРАНКА, СЛОБОДАНА и МИЛОША
(105/288989)

Сећање на драге родитеље

ВЕЛИКИНАЦ

СВЕТОЗАР БЕБА
2011–2020. 2015–2020.

С љубављу и поносом чувамо успомену на вас.

Ћерке ЈЕЛИЦА и ВЕРИЦА с породицама
(13/288825)

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

МАРТИНУ ПАУЛОВУ
7. XI 1956 – 13. II 2020.

Вољени никад не умиру.

Супруга СУЗАНА, синови РОБЕРТ и ДЕЈАН

и ћерка МАРТИНА са породицама
(63/288920)

Последњи поздрав чичи

МАРТИНУ ПАУЛОВУ

од МИШЕ ЦЕСНАКА са породицом

(64/288920)

МАРТИН ПАУЛОВ
1956–2020.

Последњи поздрав од мајке ЕВЕ, брата ВЛАТКА, снаје

ВЕРЕ са децом СЛОБОДАНОМ и ВЛАДИСЛАВОМ са по-

родицама
(65/288920)

МАРТИН ПАУЛОВ
Време тихо пролази, а бол за тобом остаје.
С великом љубављу у нашим срцима увек вољен и пам-
ћен остаћеш.

Од стрица МИРОСЛАВА и стрине ЈОВАНКЕ
(66/288920)

МАРТИН ПАУЛОВ
Заувек ћеш остати у нашим мислима, чувајући

успомену на тебе чуваћемо те од заборава.

Брат ЗВЕЗДАН са породицом
(7/288812)

Последњи поздрав

МАРТИНУ

ПАУЛОВУ

Никада те нећемо за-

боравити: свастика

КЛАРА, паша ВАСА,

тетка КАТА, НИКОЛА

и НЕМАЊА
(23/288840)

Последњи поздрав

МАРЦИЈУ

Почивај у миру драги

пријатељу

ДРАГАН, МИЛАНКА

и ДАРКО

са породицама

(24/288840)

Последњи поздрав

чика

МАРЦИЈУ

од МИРЕ, ЈАСНЕ и

МАРЕ са породицама

(31/288856)

Последњи поздрав

МАРТИНУ

ПАУЛОВУ

Мартинини другари

из основне школе

(32/288856)
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� Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трош-
кова од ПИО фонда ОДМАХ! 

� Велики избор погребне опреме и сређивање 
комплетне документације

� Бесплатан долазак у стан сервисног референта
� Превоз покојника уземљи и иностранству

www.pogrebnoandjelovic.com
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СЕЋАЊЕ

МИЛОВАН ЂАЈИЋ БУЋО
из Качарева

19. II 2000 – 19. II 2020.

Године пролазе, али наш бол и туга неће

никада.

Његови најмилији

(6/288810)

СЕЋАЊЕ

МАРКОВИЋ

СРЕЋКО СТОЈАНКА
8. II 2005 24. II 2017.

Хвала што сте били наши родитељи.

Ваше ћерке: ВЕСНА и ОЉА са породицама

(17/1288835)

Пролазе дани и године, а за нас вечност и туга, јер није са

нама наша вољена

КРУНА СПАСИЋ
1937–2017.

Вечно си у нашим срцима, мислима и животима.

Твоји најмилији

(19/288837)

Наш драги брат и ујак

ВАСА ЋИРИЋ
23. II 2005 – 23. II 2020.

Живеће у нашим срцима,са пуно љубави, све

док је нас.

Твоје сестра РУЖИЦА и сестричина ДАНИЦА

(26/288843)

Нашем

ВАСИЛИЈУ ЋИРИЋУ
23. II 2005 – 23. II 2020.

„Само љубав одолева времену које све отима.”

Твоја породица

(27/288843)

Своју баку

НЕРАНЏУ

ЖИВОЈНОВ
2018–2020.

чувају од заборава

унуци и праунуци

(50/288883)

У суботу, 22. фебруара 2020. године, у 11.30,

даваћемо годишњи помен нашем

ДУШАНУ ПАТИЋУ ФАКСИЈУ

Његови: НАТАША, брат ПЕТАР, 

братаница ГОРДАНА и ПЕЂА

(54/288894)

СЕЋАЊЕ

ВЕЛИБОР ЈАНКОВИЋ БОРА
23. II 2011 – 23. II 2020.

Увек с нама у срцу.

Његове: ЕВА, ВАЉА и НАТА

(51/288886)

Прошле су две тужне године откако није

са нама наш вољени

МОМИР ПАВЛОВИЋ

Недостајеш.

Увек си у нашим срцима и мислима.

Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка ИВАНА и син

ВЛАДИМИР са породицама

(57/288900)

Шест година туге и

бола за мајком

ЈЕЛЕНА

СТЕФАНОВИЋ
1936–2014.

Син МЛАДЕН

са породицом

(69/288928)

Прошло је дванаест година откако нас је на-

пустио наш драги и вољени

ВИГ ФРЕДИ
1938–2008.

Заувек ће живети у нашим срцима: ИВАНКА,

МИША, КАЋА и САЛЕ

(70/288930)

22. фебруара је годишњи помен нашем

ЂУРЂЕВАЦ ЗОРАНУ

Био си велики човек и стваралац. 

Неизмерно захвални за доброту и љубав коју си

нам пружио.

Пратићемо твој пут.

Твоји најмилији

(77/288943)

25. фебруара је десето-
годишњи помен

ЗАГОРКА

ЂУКИЋ

Пролазе дани, пролазе

године, Ти си заувек у

срцима твојих ЂУКИЋА

и СЕКУЛИЋА
(79/288949)

ЗОРАН

ПЕРИН
2013–2020.

Чувамо те у нашим

мислима с љубављу и

поштовањем.

ДАНА, САЛЕ и МИРА

са породицом
(84/288954)

22. фебруара 2020. даваћемо годишњи помен на Католичком гро-

бљу, у 11 сати и мису у Католичкој цркви

ТОНИ АНДРАШИ
1968–2019.

У нашим срцима ће вечно остати бол и туга због твог изненадног

одласка, прошло је годину дана од када ниси са нама а празнина

остаје све већа.

Вечно ћеш нам недостајати.
Твоји најмилији

(59/288905)

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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Нашој вољеној

КОСОВКИ ИЛКИЋ
рођ. Драгојевић

четрдесетодневни помен одржан је 15.

фебруара 2020. на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Заувек у нашим срцима.

С љубављу ВЕСНА и ДУШИЦА

са породицама

(2/288802)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ Радмиле ФОРГО БАНЕ
20. II 1984 – 20. II 2020.

Био си нам прва и највећа радост.

Остала су сећања и вечита туга, успомене и љубав остају заувек.

Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР

(3/288804)

Обавештавамо рођаке и пријатеље да ћемо у субо-

ту, 22. фебруара 2020. године, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву, у 11 сати, одржати ше-

стомесечни помен драгој супрузи, мајци и баки

НАДИ СТОЈИЋ
1933–2019.

Ожалошћени: супруг МИЛАН и син ПЕТАР

са породицом

(4/288805)

СЕЋАЊЕ

26. фебруара 2020. навршиће се годину дана

откако нас је напустио наш вољени

БРАНИСЛАВ МЕТЛИЋ

БАНЕ
2019–2020.

Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо у ср-

цима, мислима и сећањима те сачувати од за-

борава.

Твоји најмилији

(5/288808)

СЕЋАЊЕ

Прошле су две године

БИЉАНА ЈЕЛЕНА

ЂУКИЋ ЈОВИЧИЋ
14. I 2018 – 2020. 19. II 2018 – 2020.

Остаћете заувек у нашим срцима.

Ваши најмилији

(8/288814)

СЕЋАЊЕ

ИВАН РАДОНИЋ
20. II 2018 – 20. II 2020.

Много ми недостајеш.
Супруга МИРОСЛАВА

(9/2888159

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
22. фебруара 2020. навршава се пет тужних година от-
када ме је напустио мој једини син

ВЕЛИМИР БАЈАГИЋ

Време пролази а бол све јачи. Истина је тешка, рана за
тобом болна и доживотна. Никада се нећу помирити
са тим зашто сам те изгубила, зашто, зашто анђеле мој
мили.

Твоја мајка МИЛЕНА
(10/288818)

Помен, 23. фебруара 2020, у 11 сати

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ

Сине наш вољени, тешко је бројати године а

још теже живети без тебе.

Породица БОГДАНОВИЋ

(11/288821)

ПРЕДРАГ ИЛИЋ
2000–2020.

Прошло је двадесет година откада ниси са нама.

Време пролази, бол и туга остају.

Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА, ћерка

АЛЕКСАНДРА и зет НЕБОЈША са породицом

(14/1288828)

СЕЋАЊЕ

ИЛИЋ

ПРЕДРАГ
2000–2020.

од породице

ЛУКИЋ

(15/288829)

У суботу, 22. фебруа-

ра дајемо четрдесет

дана нашој

ЧАРНИ

ПОПОВ

Ћерка с породицом

(30/288855)

22. фебруара 2020. на-
вршава се четрдесет ту-
жних дана од смрти на-
шег

ЂУРИЦЕ

ПЕШИЋА
Деда Ђуро недостајеш
нам.
Твој син ДРАГАН, снаја
ДАНИЦА и унуке АЊА и
ИСИДОРА

(33/288866)

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ
23. II 2004 – 23. II 2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Мајка ДРАГИЦА и брат МАРКО са породицом
(34/288868)

Годишњеи помен, 29. фебруара

СВЕТОЗАР КРАЧУНОВ

ЦВЕТА ПАТРИЈАРОВ

Сине мој, обележавамо ти годину дана откако

ниси са нама.

Много те воли твоја мама и сестра САЊА

(37/ф-173)

МИЛЕВА

ПАВКОВИЋ
2018–2020.

24. фебруара навр-

шавају се две године

откако ниси са нама.

С љубављу чуваћемо

успомену на тебе

мајко.

Ћерка ЉУБИЦА, 

зет ПЕТАР и унука

КАТАРИНА
(53/288890)

28. фебруара 2020. на-
вршава се шест месеци
откако није са нама мо-
ја сестра

НАДА

СТОЈИЋ
1935–2019.

Сестра ВИДА
са породицом

(58/288902)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА

ЛАЦКОВ
рођ. Жебељан

21. II 1972 – 21. II 2020.

Чувамо те од заборава.

Ћерка ЗАГА, зет ТОМА
и сестра МЕЛА

(85/288960)

У суботу, 22. фебруара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо пола

године нашем драгом

ИВАНУ ЂУКАНОВИЋУ
Време пролази али сећања остају заувек. Са поштовањем и поносом чувамо

успомену на твоје поштење и доброту. 

С љубављу и поштовањем твоја супруга РАДМИЛА, 

ћерке БОЖИЦА, ЗОРИЦА и ДРАГАНА са породицама
(61/288914)

300-820, 300-830
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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)

Фи нан сиј ска си ту а ци ја ни је

ло ша, али ни је ни она ква ка -

кву сте при жељ ки ва ли. Пре -

ви ше је не су гла си ца с ко ле -

га ма или ше фо ви ма. Ве за с

мла ђом осо бом ће вас пре -

по ро ди ти.

Вест у ве зи с по слом ће вас

об ра до ва ти и сма њи ће вам

нер во зу. При ја тељ вам ну ди

мо гућ ност ра да у не кој ху ма -

ни тар ној ор га ни за ци ји. Сло -

бод ни ма се сме ши по че так

ве зе.

Би ће те по бед ник у јед ној по -

слов но-фи нан сиј ској си ту а -

ци ји, а чак ће те и про фи ти ра -

ти. Од ло жи те пу то ва ња.

Страст је оно што вас во ди

кроз жи вот, па ће те мо жда

по же ле ти за бра ње но во ће.

Пре ви ше опу ште но сти ства ра

вам ве ли ке про бле ме на по -

слу. Мо жда ће те чак из гу би ти

по зи ци ју или рад но ме сто.

Мо гу ће је по знан ство са осо -

бом ко ја је при лич но ста ри ја

од вас.

Из не си те сво је иде је и оче -

куј те ве ли ку фи нан сиј ску и

мо рал ну са тис фак ци ју. Кон -

так ти са осо ба ма на по ло жа ју

отва ра ју вам но ве по сло ве.

Мно го кра ћих пу то ва ња.

Ово је пе ри од у ко јем мо же -

те оче ки ва ти ве ли ки успех

на свим по љи ма. Већ ду го

тра жи те сво ју срод ну ду шу, а

са да вам се ука зу је при ли ка

да је про на ђе те, и то кроз

по сао.

Зна те да чу ва те тај не и за то

вам се љу ди по ве ра ва ју. Не -

ке сво је иде је спро во ди те у

де ло, по го то во у обла сти са -

рад ње са стран ци ма или

при ват ног по сла. Љу бав је у

ва зду ху.

До ћи ће те до не ке по зи ци је,

јер има те ис тан чан осе ћај да

на ми ри ше те про фит и та мо

где га за дру ге не ма. Бу ди те

опре зни ако пла ни ра те ве ли -

ка ула га ња.

По слов на си ту а ци ја је „на

ни воу”. Пре ви ше ра ди те, али

све ће се ис пла ти ти. Ко ри -

сти те ин фор ма ци је ко је има -

те да би сте на пре до ва ли.

Ужи вај те у сва ком тре ну с

парт не ром.

Успех у дру штву је оно на че -

му већ ду жи пе ри од ра ди те.

Ма ње про бле ма има те с фи -

нан си ја ма. Ве зе ко је Де ви це

са да за поч ну нај ве ро ват ни је

ће се за вр ши ти бра ком.

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)

Мо же те би ра ти из ме ђу са мо -

стал но сти и стан дард ног по -

сла. Кон так ти са стран ци ма

или пут у ино стран ство отво -

ри ће вам но ве хо ри зон те на

по љу би зни са.

При ми ри те се. Чу вај те по сао

ко ји већ има те, ма ка кве мо -

гућ но сти да вам се ука зу ју.

То су све ша ре не ла же. Мно -

ги бра ко ви ће би ти у кри зи.

Иди те на од мор и пу туј те.
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Вре ме је ка да се све ви ше и на -
ших су гра ђа на оти ску је у бе ли
свет у по тра зи за из да шни јим
из во ром ег зи стен ци је, а буду ћи
да сва ко, у ве ћој или ма њој ме -
ри, че зне за род ним ме стом,
„Пан че вац” им пру жа при ли ку
да се ма ло олак ша ју у тре ну ци -
ма „но стал ги чар ске” кри зе.

У овој ру бри ци пан че вач ки
„га стар бај те ри” из свог угла
опи су ју кон крет не де сти на ци -
је и ука зу ју на раз не осо бе но -
сти ко је ка рак те ри шу то под -
не бље и љу де.

У ак ту ел ном бро ју о сво јим
аме рич ким до го дов шти на ма
го во ри наш су гра ђа нин Ми љан
Пеј чић, ко ји већ го ди на ма у
Чи ка гу ра ди као успе шан пре -
во зник и пред у зет ник.

Наш су гра ђа нин Ми љан Пеј -
чић, ро ђен 1982. го ди не, оти -
шао је пре ви ше од де сет го ди -
на у Аме ри ку, за мно ге обе ћа -
ну зе мљу.

Не у та жи ва же ља да се оти -
сне у бо га ти свет ја ви ла му се
још док је жи вео у до мо ви ни и
ба вио се му зи ком, што као део
по пу лар не там бу ра шке бан де
„Рас пу ћин”, што као по др шка
фол клор ним ан сам бли ма.

– Би ло је то ка да сам пр ви
пут иза шао из зе мље „дав не”
2002. го ди не, на јед ној тур не ји
с КУД-ом „Ба нат” у Ан да лу зи -
ји, ка да сам ви део ка ко та мо -
шња омла ди на жи ви: сви су

има ли до бро пла ће не по сло ве,
сво је ста но ве и ску по це не ау -
то мо би ле. Вр ло бр зо смо се
спри ја те љи ли с до ма ћи ни ма и
ле по се дру жи ли у њи хо вим ви -
кен ди ца ма. Свој на ум сам по -
ку шао да оства рим уз по моћ
не ких од њих, по пут Лу и са, без
об зи ра на то што ни сам знао
ни реч ен гле ског, а ка мо ли
шпан ског, па смо ко му ни ци ра -
ли та ко што сам сва ки пут пла -
ћао пре во ди о цу при ли ком те -
ле фо ни ра ња у по шти. По ну дио
ми је да бе рем ма сли не, али,
на жа лост, ни сам до био ви зу.
Из истог раз ло га ни сам ус пео
ни као по мо рац на тра јек ту, а
тај курс сам за вр шио у Ба ру и
по ло жио у бе о град ској ка пе та -
ни ји. По ку шао сам да се „проби -

јем” и до Не мач ке, али ни од
то га ни шта... – на во ди Миљан.

По чео као спа си лац

Та не из ве сност је по тра ја ла све
до 2008. го ди не, ка да је овај

мла ди аван ту ри ста кре нуо сто -
па ма сво је ро ђа ке из Пи ро та,
ко ја му је пред ло жи ла да за вр -
ши курс за спа си о ца на ни -
шком Ча и ру по аме рич ком про -
гра му. И сре ћа му се нај зад

осмех ну ла...
– До био сам ви зу и 19. ма ја

2008. го ди не сле тео сам на ае -
ро дром у Њу Џер зи ју, ре шен да
успем, на ро чи то ка да сам спа -
зио Ем па јер стејт бил динг. Док
ме је по сло да вац во зио у

Филадел фи ју, у не ве ри ци сам
гледао оне ку ће, та бли це, љу де
раз ли чи тих бо ја ко же... Убр зо
сам за ду жио је дан ба зен, ка кав
та мо по се ду је сва ко на се ље од
пе де се так ку ћа. Био је то за -
пра во про грам раз ме не и уче -
ња је зи ка, у тра ја њу од три ме -
се ца, за на кна ду од три ста до -
ла ра не дељ но, што ме ни бли зу
ни је за до во љи ло, јер сам до шао
да ура дим не што озбиљ но. А
он да сам се се тио мом ка ко јег
сам упо знао на кур су у Ни шу –
Но ви це Бо жи ћа, ко ји је оти шао
ра ни је с гру пом ко ја чи сти ба -
зе не, што му је био са мо па ра -
ван да уђе у ту огром ну зе мљу,
ка ко би за мно го ве ћи но вац
во зио ка ми он. Е, ту је кре ну ла
озбиљ на при ча: већ по чет ком
ју ла је тај, за ме не го то во пот -
пу ни не зна нац у бли зи ни имао
ис то вар и по звао ме је да кре -
нем с њим у Чи ка го. Ни сам се
ни тре нут ка ли био, иа ко је на -
пу шта ње ба зе на зна чи ло и ула -
зак у цр ну зо ну. На сре ћу, по -
ред то га што ми је на шао по -
сао, Но ви ца ме је при мио у свој
стан и по зај мио по за ма шну сво -
ту нов ца, без че га те шко да бих
ус пео. Ни до да нас ни сам на -
шао дру го об ја шње ње за то осим
да је то ура дио из чи сте до бр о -
те – при се ћа се овај пе чал бар.

Пан че вац усред тор на да

А он да је хра брог су гра ђа ни на
че ка ло по ла га ње за до зво лу за
во жњу ка ми о на, у ко ји до тад
ни кад ни је ни сео.

– Пр ва во жња је би ла за Кли -
вленд. И то за то што је упра во
Но ви ца имао удес, па сам оти -
шао по ње га. Во зи ли смо тим -
ски де се так да на и, чим смо се
раз дво ји ли, и ја сам слу пао не
је дан, не го два ка ми о на на трак-
сто пу у др жа ви Ин ди ја ни. Ту
ме је ухва ти ла пр ва ре це си ја,
па се због не до ста так по сла до -
га ђа ло да и по че ти ри да на пре -
спа вам у ка ми о ну. Да не во ља
бу де ве ћа, на и шла је зи ма, а
зи ме су та мо ве о ма оштре, па
сам, ре ци мо, због по ле ди це из
Ин ди ја на по ли са до Чи ка га, уме -
сто три, во зио осам са ти. Али
тре ба ло је вра ти ти ду го ве и мо -
рао сам да гри зем без об зи ра

на окол но сти. По том сам про -
ме нио фир му и за го ди ну да на
ку пио пр ви ка ми он, ко ји се до -
ду ше стал но ква рио. Убр зо сам
по чео да ме њам во зи ла и њи ма
ра дио на про це нат за фир ме.
То је би ло све до 2015. го ди не,
ка да сам осно вао сво ју ком па -
ни ју, ко ју сам ка сни је про дао,
јер сам по же лео да дођем у Ср -
би ју. На кон осам ме се ци,
сплетом околности, ипак сам
се вра тио у Чи ка го и на ста вио
да во зим ка ми он. На кра ју сам
од при ја те ља Ан то ни ја Ке ље -
ви ћа, по ре клом из Кра гу јев ца,
до био по ну ду ко ја се не од би ја
и по стао ди рек тор фир ме од
350 за по сле них – на во ди овај
пред у зи мљи ви су гра ђа нин.

По зна то је ко ли ко је те жак
по сао во за ча ка ми о на. На ро -
чи то у Аме ри ци...

– Ве о ма је на пор но, па не
тре ба да чу ди што сам, по ред
не зго де на пр вој во жњи, имaо
још не ко ли ко уде са, као ре ци -

мо ка да сам скли знуо с пу та у
Ин ди ја на по ли су. Хва та ло ме је
и ве ли ко не вре ме, по пут оног
ка да сам се у Тенесију за де сио
усред тор на да и од си ли не ки -
ше ни сам ни шта ви део пред
со бом. Пу ком сре ћом сам се
из ву као без по сле ди ца, иа ко се
ка ми он це лу ноћ кла тио за то
што је то чу до ду ва ло без пре -
стан ка. О ка квом је ужа су реч,
го во ри ли су су тра дан при зо ри
раз ба ца них те рет ња ка дуж це -
ле тра се. Дру ги пут сам у Окла -
хо ми ви део чу ве ну „пи ја ви цу”,
ко ја је ипак би ла на без бед ној
уда ље но сти. Имао сам и ду ге
ту ре и до 5.000 ки ло ме та ра,
као ка да сам во зио де ло ве „бо -
ин га” с кра ја на крај Аме ри ке
– од Си је тла на Па ци фи ку до
Ор лан да на Фло ри ди. Ишао
сам чак и у Ка на ду, а мо гао
сам и на Аља ску, али тај пут
тра је две не де ље по бес пу ћи ма

и, ка да се пре ра чу на, за ра да не
би би ла та ко импо зант на. Речју,
пре во зио сам све: од ста кле не
ро бе и пло чи ца до ча ша и та -
њи ра – при ча Пејчић.

И пре леп и опа сан град

Ми ља ну се сви ђа жи вот у, ка ко
ка же, пре ле пом Чи ка гу, а по -
ред за ни мљи вих му зе ја из два ја
и атрак тив не клу бо ве. Та мо се
осе ћа при јат но и без бед но, без
об зи ра на то што нај ве ћи град
др жа ве Или но ис би је лош глас.

– Чи ка го има ве ли ку сто пу
уби ста ва и ва жи за је дан од
нај ри зич ни јих у САД. Ре ци -
мо, за Дан не за ви сно сти је ве -
ли ки ва тро мет, што мно ги ис -
ко ри сте за об ра чу не, а са мо
про шле го ди не је на стра да ло
не ве ро ват них се дам де сет че -
тво ро љу ди. Сви има ју оруж је,
па сам и ја за сва ки слу чај мо -
рао да га на ба вим, на ро чи то
на кон што ми је на ули ци је -
дан Мек си ка нац упе рио пи -
штољ из чи ста ми ра, иа ко га
је убр зо скло нио уз ре чи: „Тејк
кер некст тајм”. С дру ге стра -
не, има ме ста на ко ја се не
иде, као што је цр нач ки ге то

Са ут Сајд. Ме ђу тим, ре дов но
из ла зим по клу бо ви ма ко ји
нео до љи во под се ћа ју на „Ди -
ско те ку 54”. Све се вр ти око
ве ли ких шан ко ва, а док ди-џеј
пу шта му зи ку, љу ди су отво -
ре ни за сва ку вр сту упо зна ва -
ња. Ту су и стејк-ба ро ви, али
за мој укус хра на им је ло ша.
Нај ра ди је ку пу јем на ше про -
из во де, а од ти пич но аме рич -
ких во лим „ба фа ло чи кен
вингс” – крил ца у не ком на -
ран џа стом со су на ба зи па при -
ке и бе лог лу ка. То има сва ки
од спорт ских ба ро ва, у ко ји ма
се нај ви ше гле да НФЛ, па тек
он да хо кеј или ко шар ка. С тим
у ве зи, не ко ли ко пу та сам гле -
дао чу ве не „Бул се” и ути сци
су ван се риј ски. Ипак, нај бит -
ни је од све га је да не ма ни
трун ке ра си зма или би ло ка -
квог дру гог об ли ка се гре га ци -
је. За то се и ни сам по ка јао
што сам пре шао „ба ру”, иа ко
ми је би ло пре да ле ко, јер ко је
год си бо је ко же или на ци је,
имаш исту при ли ку као и би -
ло ко ји ро ђе ни бе ли Аме ри ка -
нац – за кљу чу је овај Пан че -
вац са Ју-Ес па со шем.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Ле па Ли ја
Пре ле па, пре до бра, уми ља та, не жна
и по ма ло бо ја жљи ва мла да ме шан ка
сред њег ра ста, ко ја има ма ло ма ње
од го ди ну да на, од лич но се сла же с
дру гим пси ма; ма це не ди ра, а де ца
из вр ти ћа по ред ко јег жи ви про сто је
обо жа ва ју.

Ли ја је сте ри ли са на, а би ће и вак -
ци ни са на про тив за ра зних бо ле сти;
ви ди се да је жи ве ла у ста ну, јер зна
да све ну жде оба вља на по љу.

Пре воз до удо ми те ља, с ко јим ће би ти пот пи сан уго вор,
би ће обез бе ђен, а све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на
те ле фон 065/529-38-08.

Два бра та
Ка да су ова два мом чи ћа
спа се на, би ли су бе бе, а сад
већ има ју око се дам ме се -
ци и хит но тра же дом, јер
уско ро оста ју без при вре -
ме ног сме шта ја.

На ви кли су на жи вот са
пси ма, али су и пра ве ма ле
ма зе, па ако не ко има пар че дво ри шта и же ли да удо ми ове
лут ки це ко је ће им по ста ти нај о да ни ји при ја те љи, не ка се ја -
ви на те ле фон 065/22-11-354.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

НА ШИ ЗА ТРАМ ПА

Ми љан се сла же с те о ри -

јом да у Чи ка гу жи ви мно -

го Ср ба...

– Иа ко нас је пре ма по -

след њем по пи су та мо би ло

око 170.000, ве ру је се да

тај број иде од три ста пе де -

сет па до свих пет сто хи ља -

да. У сва ком слу ча ју, дру -

жим се са су на род ни ци ма,

из ла зим у на ше клу бо ве, а

по др жа вам и ор га ни за ци ју

„Ср би за Ср бе”. Она, по ред

оста лог, при ре ђу је и ху ма -

ни тар ну ма ни фе ста ци ју

„Трој ка из бло ка”, на ко јој

је ре до ван био и бив ши ко -

шар каш „Бул са” – Ми ро -

тић. И још не што – та мо сви

на ви ја мо за Трам па, јер

ови дру ги, то јест де мо кра -

те, уоп ште не во ле Ср бе –

ис ти че наш Аме ри ка нац.

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: МИ ЉАН ПЕЈ ЧИЋ У АМЕ РИ ЦИ

СВИТ ХО УМ СРП СКИ ЧИ КА ГО

НИ ШТА БЕЗ „КР СТА РИ ЦА”

По зна то је да се у Аме ри ци

во зи по себ на вр ста ка ми о на

под на зи вом „кр ста ри це”, с

пре по зна тљи вим ка би на ма,

ко је се од ли ку ју и ти ме што

им мак си мал на ду жи на иде

до 22 ме тра (док је у Евро -

пи то пет ме та ра кра ће), а

мо же да се на то ва ри и до

50 то на.

– Нај че шће сам во зио

„вол во” и „фрај тлај нер”, а

не дав но сам ку пио но ви „ин -

тер не ше нел”. Ина че, про шле

го ди не је про да то нај ви ше

ка ми о на у исто ри ји Аме ри ке,

јер са да но во те рет но во зи ло

мо жеш да до би јеш уз де сет

од сто уче шћа, док су ми, ка -

да сам ку пио пр ви ка ми он

2010, за по ло ван тра жи ли

50 од сто уче шћа, а о кре ди -

ту сам мо гао да са њам. Са да

је мно го лак ше за по сло ва -

ње, уз по сло вич ну си гур ност

при на пла ти, јер ем што су

за ко ни ри гид ни, ем што све

тран сак ци је пре пу шта мо

фак то ринг ком па ни ји ко ја

нам уз два од сто про ви зи је

од мах ис пла ћу је цео из нос

фак ту ре. И да под се тим, та -

мо ни ком, па ни ме ни, на па -

мет не па да да из вр да пла -

ћа ње по ре за сва ког мар та –

на гла ша ва Пеј чић. Није лоше свратити у Мајами и зими и лети

Професија возача крстарице веома је ризичан посао

И гроб Ала Капонеа спада у симболе историје Чикага

Миљан је досањао свој амерички сан



Сјајан успех младог
Ра коњ ца

„Дру жи ни”
вицешампионска
титула у Ку пу

У Ни шу је про шлог ви кен да
одр жа но Пр вен ство Ср би је по
А-про гра му за ју ни о ре ко ји су
се над ме та ли у га ђа њу из ва -
зду шне пу шке и пи што ља. У
кон ку рен ци ји 150 нај бо љих
стре ла ца у др жа ви так ми чи ло
се и се дам чла но ва Стре љач ке
дру жи не „Пан че во 1813”.

С об зи ром на то да је још
увек ка дет, Алек са Ра ко њац је
оства рио под виг го ди не, по -
став ши шам пи он Ср би је у кон -
ку рен ци ји ју ни о ра у га ђа њу из
пу шке. Он је у основ ном ме чу
од 60 ди ја бо ла оства рио свој
лич ни ре корд од 618,8 кру го ва
и та ко ушао у фи на ле са че -
твр тог ме ста. Од са мог по чет -
ка фи на ла био је у вр ху, сме -
њу ју ћи се на че лу с ју ни ор ским
ре пре зен та тив цем Алек сом Ми -
тро ви ћем. Мла ди Ра ко њац је
сми ре но пу цао и из др жао ве -
ли ки при ти сак, с об зи ром на
то да је иза се бе оста вљао јед -
ног по јед ног ју ни ор ског ре -
пре зен та тив ца. По след њим хи -
ци ма од 10,5 и 10,1 оси гу рао је
пр во ме сто и осво јио злат ну
ме да љу.

Иа ко Алек са вред ним ра дом
на тре нин зи ма, с пу шком ко ја
је ста ра ко ли ко и он (ше сна ест
го ди на), на пре ду је из да на у
дан и оства ру је све бо ље ре -
зул та те, овом под ви гу је знат -
но до при не ла и но ва стре љач -
ка опре ма ко ју су му не дав но
ку пи ли ро ди те љи, чи ме је сте -
као и до дат но са мо по у зда ње.

У но вом си сте му так ми че -
ња, ме шо ви тих па ро ва, Алек са

је у па ру са сво јом мла ђом се -
стром Ивом осво јио де ве то ме -
сто, али је за ди вље ње ње гов
но ви ре корд ни ре зул тат од 311
кру го ва у ме чу с 30 ди ја бо ла,
та ко да већ на ред ног ви кен да,
та ко ђе у Ни шу, мо же мо оче -
ки ва ти но ве под ви ге, овог пу та
у дру гом ко лу Ку па Ср би је за
ка де те и мла ђе ју ни о ре.

Еки па ју ни о ра СД-а „Пан че -
во 1813”, ко ја је та ко ђе са ста -
вље на од ка де та и мла ђих ју -
ни о ра, пла си ра ла се на пе то
ме сто. Мар ко Нин ко вић је по -
го дио 513 кру го ва, Сте фан Ке -
шиш јан 510, а Ве ли мир Нин -
ко вић 498 кру го ва. Еки па ју ни -
ор ских ме шо ви тих па ро ва у га -
ђа њу из пи што ља (Ма ри на Ми -
ја то вић и Ве ли мир Нин ко вић)
за у зе ла је ше сто ме сто. И они
ће на сту пи ти на ред ног ви кен -
да у Ни шу, та ко ђе у сво јим ка -
те го ри ја ма, а 1. мар та и у Пан -

че ву, на Пр вен ству Вој во ди не
за ка де те и мла ђе ју ни о ре.

Фи на ле Ку па Ср би је у стре -
ља штву по А-про гра му, у га ђа -
њу из ва зду шног оруж ја, за ју -
ни о ре и се ни о ре, одр жа но је
та ко ђе у Ни шу.

Стре љач ку дру жи ну „Пан че -
во 1813” пред ста вља ло је осам
так ми ча ра (еки па се ни о ра у га -
ђа њу из пу шке и Де јан Пе шић
у по је ди нач ној кон ку рен ци ји
као пр во пла си ра ни и тим се -
ни о ра у га ђа њу из пи што ља и
Ве ли мир Нин ко вић као сед мо -
пла си ра ни ју ни ор „пи што љаш”.)

Де јан Пе шић, Га бри ел Да у -
то вић и мла ди Алек са Ра ко њац
чи ни ли су тим СД-а „Пан че во
1813” ко ји је у екип ном над ме -
та њу у га ђа њу из ва зду шне пу -
шке осво јио дру го ме сто.

Та ко је на ста вље на тра ди ци -
ја из у зет них пла сма на, па је
ово већ де се та го ди на за ре дом
ка ко пан че вач ка еки па за вр -
ша ва так ми че ње на по бед нич -
ком по сто љу. Де јан Пе шић је
по но во по твр дио ре зул тат вре -
дан ме ђу на род ног раз ре да. Он

је са 624,6 кру го ва у основ ном
ме чу био че твр ти, али је у же -
сто ком фи на лу по су стао, па се
на кра ју пла си рао на сед мо ме -
сто. Га бри ел Да у то вић је по го -
дио 613,9 кру го ва, а Алек са Ра -
ко њац 601,6.

Еки па се ни о ра из на шег гра -
да ко ја се над ме та ла у га ђа њу
из пи што ља пла си ра ла се на
осмо ме сто.

Јо ван Па вли ца је упу цао 536
кру го ва, а по ред ње га над ме -
та ла су се и два мла да стрел ца,
Мар ко и Ве ли мир Нин ко вић,
ко ји су се на овај на чин при -
пре ма ли за ју ни ор ско Пр вен -
ство Ср би је.

У Ин ђи ји је одр жа но сед мо,
прет по след ње ко ло Ли ге пи о -
ни ра Вој во ди не, у ко ме се над -
ме та ло пет нај мла ђих так ми -

ча ра Стре љач ке дру жи не „Пан -
че во 1813”.

Ива Ра ко њац је по го ди ла 181
круг и осво ји ла брон за но од -
лич је.

За вр шно ко ло Ли ге пи о ни ра
Вој во ди не би ће на про гра му
29. фе бру а ра у Уљ ми.

Без про бле ма у
Новом Па за ру

Сле ди дер би 
с Лесков ча ни ма

Утак ми ца ма 17. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Ар кус
су пер ли ги Ср би је за ру ко ме та -
ше.

Шам пи о нат је мно го за ни -
мљи ви ји за еки пе ко је се на ла -
зе при дну та бе ле, јер се не ко -
ли ко ти мо ва гр че ви то бо ри за
оп ста нак у нај ја чем ру ко мет -
ном ран гу у на шој зе мљи. На
вр ху та бе ле не ма про ме на –
пан че вач ки „жу то-цр ни” су ве -
ре но чу ва ју ли дер ску по зи ци -
ју. Иван Дис тол и ње го ви са и -
гра чи про шлог ви кен да су упи -
са ли и пет на е сту „рец ку”...

Иа ко је го сто ва ње у Но вом
Па за ру би ло све, са мо не ла ко
ис ку ше ње, мом ци из на шег гра -
да ни су има ли ве ли ких про бле -
ма ка ко би осво ји ли но ве бо до -
ве. У по пу лар ној дво ра ни „Пен -
дик” оку пи ло се око 400 по -
кло ни ка игре с ле пљи вом лоп -
том, на по лу вре ме ну је би ло
не ре ше но, али то ни је оме ло
ли де ра из Пан че ва. На ста вљен
је три јум фал ни низ: Но ви Па -
зар – Ди на мо 22:29 (12:12).

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Аким Ком не нић до бро су
„отво ри ли” и овај ду ел. Ди на -
мо је у пе том ми ну ту имао
пред ност од два го ла (1:3), али
су до ма ћи ру ко ме та ши убр зо
пре у зе ли ини ци ја ти ву, ус по ста -
ви ли кон тро лу над утак ми цом
и ре ла тив но бр зо пре о кре ну ли
ре зул тат, па су сти гли и до осет -
ни је пред но сти. У 18. ми ну ту
се ма фор је по ка зи вао скор 8:4,
али мом ци из на шег гра да ни -
су се ни та да пре да ва ли. Ди на -
мо је кон со ли до вао сво је ре до -

ве, за се дам-осам ми ну та је до -
сти гао пред ност до ма ћи на, а с
не ре ше ним ис хо дом се оти шло
и на за слу же ни од мор – 12:12.

Ве ли ка ру ко мет на бор ба од -
ви ја ла се и у дру гом по лу вре -
ме ну, Но во па зар ци су пру жа -
ли до сто јан от пор ли де ру из
Пан че ва. Ди на мо се у 36. ми -
ну ту ма ло „од ле пио” (13:15),
али упо р ни до ма ћи ру ко ме та -
ши ни су до зво ља ва ли да раз -
ли ка у го ло ви ма бу де не до сти -
жна... На да да мо гу сти ћи до
не ка квог из не на ђе ња Но во па -
зар ци ма се ја ви ла у 47. ми ну -
ту, ка да је њи хов тим сма њио
пред ност Ди на ма на 19:20, али
то је био и њи хов по след њи по -
ку шај... Од тог мо мен та на те -
ре ну дво ра не „Пен дик” играо
је са мо је дан тим. Фан та стич -
не од бра не гол ма на Ни ко ле

Радо ва но ви ћа, ко ји је на кра ју
за слу жио и ти ту лу нај бо љег
игра ча утак ми це, пот пу но су
де мо ра ли са ле на па да че до ма -
ћег ти ма, а ру ко ме та ши ма Ди -
на ма би ле су до дат ни под стрек...

Фи ниш утак ми це је про те -
као у пот пу ној до ми на ци ји еки -
пе из Пан че ва. Ње на од бра на
је по ста ла не про бој на, а на пад
ве о ма ефи ка сан. Из ми ну та у
ми нут Ди на мо је са мо уве ћа -
вао сво ју пред ност, да би она у
58. ми ну ту до сти гла и осам го -
ло ва (20:28).

Тим из на шег гра да играо је у
са ста ву: Вељ ко Ми ло ше вић (два
го ла), Урош Па вло вић (че ти ри),
Ми љан Бу њев че вић (је дан), Мла -
ден Шо тић (два), Иван Ди ми -
три је вић (че ти ри), Ми лош Са -
вић (два), Де јан Зла та но вић,
Иван Дис тол, Дар ко Ми лен ко -

вић (три), Ми лош Ба ру џић (три),
Ми лан Го лу бо вић, Ми лош Ко -
ста ди но вић (пет), Во ји слав Ми -
лу но вић, Не над Вуч ко вић (је -
дан), Ни ко ла Ра до ва но вић и
Урош Ми тро вић (два го ла).

Да кле, по сле се дам на ест од -
и гра них ко ла Ди на мо има скор
од пет на ест по бе да и са мо два
по ра за. Пан чев ци су у до са да -
шњем то ку шам пи о на та по сти -
гли 497, а при ми ли 423 го ла и
та ко осво ји ли 30 бо до ва.

На ред ни ви кенд до но си још
јед но пр вен стве но ис ку ше ње за
„жу то-цр не”. У Ха ли спор то ва
на Стре ли шту го сто ва ће Ду бо -
чи ца из Ле сков ца, тре ће пла си -
ра на еки па на та бе ли, па ће
овај ду ел сва ка ко би ти и дер би
осам на е сте рун де Ар кус су пер -
ли ге Ср би је.

Утак ми ца по чи ње у 19 са ти.

СПОРТ
Петак, 21. фебруар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сед ми ца за на ма оста ће упам -
ће на по вр ло успе шним на -
сту пи ма пан че вач ких атлe-
тичара, а по себ но чла но ва 
АК-а Па но ни ја.

Пр ви ре зул тат ко ји за вре -
ђу је па жњу оства рио је атле -
ти чар Па но ни је, про фе сор фи -
зич ке кул ту ре и ду го пру гаш
Иван Ми шке љин. Он је 14.
фе бру а ра уче ство вао на ве о -
ма ма сов ном по лу ма ра то ну у
Ма ја ми ју, где је ме ђу 22.000
тр ка ча за у зео 63. ме сто.

У су бо ту, 15. фе бру а ра, на
Пр вен ству Ср би је за мла ђе ју -
ни о ре у ди сци пли ни бр зог хо -
да ња у му шкој кон ку рен ци ји
на 3.000 м бо је Па но ни је бра -
ни ла су три атле ти ча ра. Фа -
во рит је и овог пу та био ви ше -
го ди шњи пр вак Ср би је у овој
ди сци пли ни Сте фан Ла зић,
ко ји је с ре зул та том 18:05,71

осво јио злат ну ме да љу. Алек -
сан дар Ду гић је од бра нио ви -
це шам пи он ску ти ту лу, док је
брон за но од лич је за ра дио Вла -
ди мир Дра го је вић.

И не де ља, 16. фе бру ар, би -
ла је вр ло успе шна за так ми -
ча ре Па но ни је.

На „Вр шач ком бе лом кро -
су” де чак Зан ди Штр каљ је
осво јио сре бр ну ме да љу на
ста зи ду гој 400 м, док је ње -
го ва се стра Лај чи за слу жи ла
брон зу у тр ци на 500 м. За па -
жен на ступ су има ли и нај -
мла ђи Да ни ло Јо ва нов и Ни -
на Штр каљ, ко ји су за у зе ли
пе та ме ста у сво јим ка те го -
ри ја ма.

Та ко ђе у не де љу, на дру гом
да ну Пр вен ства Ср би је, мушка
шта фе та Па но ни је у са ста ву:

Сте фан Ла зић, Да мјан Чи кић,
Ни ко ла Бор ка и Алек сан дар
Ду гић у ди сци пли ни 4 x 400
м осво ји ла је брон за ну ме да -
љу, од мах иза Вој во ди не и
Тем па.

За хва љу ју ћи по стиг ну тим
ре зул та ти ма Па но ни ја је у
Пан че ву по ста ла ли дер по
бро ју ме да ља с пр вен ста ва Ср -
би је у свим ка те го ри ја ма. Тре -
не ри Са ша Сто ји ло вић и Алек -
сан дар Дра го је вић на да ју се
но вим од лич ји ма на Пр вен -
ству Ср би је за пи о ни ре.

На др жав ном шам пи о на ту
за мла ђе ју ни о ре над ме та ли
су се и чла но ви АК-а Ди на мо.

Ма ри ја Мр ке ла је осво ји ла
брон за ну ме да љу у тр ци на
400 м, с ре зул та том 58,60. То
је за њу нај бо љи ре зул тат ове
го ди не и она се по ла ко при -
бли жа ва свом лич ном ре кор -
ду. Ма ри ја је још увек пи о -
нир ка, па се од ње нај бо љи
ре зул та ти оче ку ју на Пр вен -
ству Ср би је за пи о ни ре.

Стра хи ња Стев шић је на
800 м оства рио лич ни ре корд,
али се пла си рао на че твр то
ме сто. Ко пљаш Алек са Жи -
ва нов, због дво ран ских усло -
ва, тр чао је на 60 м и за у зео
ше сто ме сто. Жен ска шта фе -
та Ди на ма је на сту пи ла у сла -
би јем са ста ву, због епи де ми -
је гри па, али је ус пе ла да се
пла си ра на че твр то ме сто. Тр -
ча ле су: Ан ђе ла Ки ћо вић, Ана -
ста си ја Мр ке ла, Ка та ри на Ња -
ри и Ма ри ја Мр ке ла.

ЗА ПА ЖЕН НА СТУП ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ АТЛЕ ТИ ЧА РА

ТРО ФЕ ЈИ СА МО ПРИ СТИ ЖУ...
С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЛИ ДЕР УПИ САО НО ВУ „РЕЦ КУ”

ЏУ ДО-ТУР НИР

ОД ЛИЧ ЈА И ИЗ РУ МЕ

АК ТУ ЕЛ НО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

АЛЕК СА НАЧИНИО ПРАВИ ПОДВИГ

Чла но ви Џу до клу ба Је дин -
ство уче ство ва ли су про шлог
ви кен да и на ме ђу на род ном
тур ни ру у Ру ми. У кон ку рен -
ци ји пре ко 400 ма лих бо ра ца
из: БиХ, Хр ват ске, Сло ве ни -
је, Ру му ни је и Ср би је, Ка ча -
рев ци су по сти гли ве о ма за -
па же не ре зул та те.

Злат ну ме да љу је осво јио
Кри сти јан Лех ни, сре бром се
оки ти ла Ми ли ца Пе шић, а
брон за на од лич ја су за слу жи -
ли Же ља на Вел ков ски, Ан дреа
Ђа ко вић и Или ја Ан ђе ло вић.

На пе та ме ста су се пла си -
ра ли Да мјан Ме лиш и Ми -
лош Сто ја но вић.
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До ла зи Зла ти бор

Три да на ка сни је 
у Ва ље ву

Одав но јед на спорт ска утак ми -
ца у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту ни је при ву кла то ли ко гле -
да ла ца као меч 20. ко ла Ко -
шар ка шке ли ге Ср би је. Пар -
кинг ис пред пан че вач ког „хра -
ма спо р та” био је пре пун, јер
је око 500 љу би те ља спо р та до -
шло да при су ству је јед ном од
нај ва жни јих ду е ла КК-а Та миш
у по след њих не ко ли ко се зо на...
При ти сак је био пре ве лик... По -
бе да би са мо олак ша ва ла по -
сао у фи ни шу тр ке за бо до ве и
про ду жа ва ла на ду, док би по -
раз био мо жда и фа та лан...

На Стре ли шту је го сто вао Ду -
нав из Ста рих Ба но ва ца, тим с
не што бо љим ско ром не го пан -
че вач ки, али та ко ђе еки па ко ја
ће се до кра ја се зо не бо ри ти за
оп ста нак у елит ном ко шар ка -
шком ка ра ва ну на ше зе мље.
Пред Бо ја ном Јо ви чи ћем и ње -
го вим мом ци ма био је те жак
за да так – јед но став но, мо ра ли
су да по бе де. Стра тег еки пе из
Пан че ва до бро је при пре мио
овај су срет, као и сво је игра -
че... Би ло је то фан та стич но
ве че пан че вач ких ко шар ка ша
и ду ел у ко ме го сти из Ста рих
Ба но ва ца ни су има ли ни ка кве
шан се: Та миш –Ду нав 98:83, по
че твр ти на ма 26:22, 24:22, 28:15
и 20:24.

Ми лош Ни ко лић, Алек са Ча -
бри ло, Мар ко Па ви ће вић, Де -
рик Фе нер и Џе рид Ро удс чи -
ни ли су старт ну пе тор ку Та ми -
ша ко ју је тре нер Јо ви чић по -
слао на те рен на по чет ку утак -
ми це. Пр ви ми нут (и не што
ма ло ви ше вре ме на) про те као
је у зна ку го сти ју, ко ји су по ве -
ли с 0:5, а по том – не ста ли с
те ре на.

Та миш је пре у зео кон тро лу
над утак ми цом, а две „трој ке”
Ми ло ша Ни ко ли ћа на го ве сти -
ле су да би то мо гло да бу де и
шу тер ско ве че ко шар ка ша из
на шег гра да. Ис по ста ви ће се,
не што ка сни је, да је та ко и би -
ло. Го сти су се тру ди ли, успе -
ва ли ко ли ко-то ли ко да па ри -

ра ју рас по ло же ном до ма ћи ну,
др жа ли ре зул тат ски при кљу -
чак... Та миш је имао по след -
њи на пад у пр вој че твр ти ни,
лоп та је би ла код Ла за ра Ва си -
ћа... Тре нер Јо ви чић је вик нуо:
„Че кај!” Се кун де су од ми ца ле,

оста ло је још то ли ко вре ме на
за шут. И ус пе ло је! Ва сић је,
го то во уз звук си ре не ко ја је
озна ча ва ла крај пр вог пе ри о -
да, по го дио но ву „трој ку”, за
26:22.

Пан чев ци су на ста ви ли у
истом рит му и у дру гој че твр -
ти ни. „Ни шан ске спра ве” је по -
де сио и ка пи тен Са ша Ра до -
вић, ко ји је та ко ђе био пре ци -
зан с дис тан це, а по сле ње го ве
дру ге „трој ке”, ко јом је Та миш

по вео са 37:30, тре нер го сти ју
је за тра жио тајм-аут. Ду нав је
ус пео да за пре ти, из јед на чио
је на 41:41, али за пре о крет ни -
је имао сна ге. Пре драг Пр ља је
сјај но ре а го вао под ко шем го -
сти ју, а он да је и Де рик Фе нер
био пре ци зан за три по е на, па
се на од мор оти шло с ре зул та -
том 50:44.

Пи та ње по бед ни ка је и де -
фи ни тив но би ло од лу че но по -
сле од мо ра. Тре ћа че твр ти на
је про те кла у „ра фал ној паљ -
би” ко шар ка ша Та ми ша, ко ји
су „трој ка ма” за си па ли кош
го сти ју из Ста рих Ба но ва ца.
Пу бли ку су на но ге по ди гли
нај пре сјај ни Аме ри кан ци у
дре су до ма ћег ти ма, Џе рид Ро -
удс и Де рик Фе нер... Не ве ро -
ват ним по го ци ма су бр зо до -
при не ли да Та миш по ве де са
65:45, а ка да је и Пр ља био
пре ци зан с ли ни је сло бод них
ба ца ња за 67:45, про тив ник
као да је био но ка у ти ран. Од -
лич но је функ ци о ни са ла и

одбра на Та ми ша у тим мо мен -
ти ма... Крај тре ће де о ни це про -
те као је у зна ку Алек се Ча бри -
ла, ко ји је та ко ђе два пу та био
пре ци зан с ли ни је ко ја озна -
ча ва три по е на...

Го сти ни су има ли ви ше ни
сна ге ни мо ћи да ма кар по ку -
ша ју да се вра те у меч. У по -
след њој че твр ти ни су за и гра -
ли не што агил ни је, ус пе ли су
ма ло да „ис то пе” раз ли ку, али
то је би ло све од њих. По бе да
Та ми ша ни јед ног мо мен та ни -
је до ла зи ла у пи та ње.

– До ма ћин је био до ми нан -
тан у свим еле мен ти ма. Пре -
су ди ла је ње го ва ве ћа же ља за
по бе дом. Та миш је да нас био
као стре љач ки вод с ли ни је за
три по е на – ре као је тре нер Ду -
на ва Ми тар Ашће рић.

Та миш је играо у са ста ву:
Ни ко лић (13 по е на), Ча бри ло
(де вет), Ра до вић (12), Ва сић
(13), Па ви ће вић, Фе нер (21),
Ву ко ји чић, Пр ља (13), Јан ко -
вић, Лу чић, Ро удс (17 по е на) и
Ла бу до вић.

– Че сти там мо јим игра чи ма.
Иа ко то ре зул тат мо жда и не
по ка зу је, би ла је ово ја ко те -
шка утак ми ца за нас. При ти -
сак је био пре ве ли ки, па због
то га мо рам и да то ле ри шем не -
што сла би ју игру у од бра ни.
Пре су дио је шут за три по е на.
По сти гли смо чак де вет на ест
„трој ки”. Ни шта још ни смо за -
вр ши ли. Ова по бе да је ва жна,
али ако не на ста ви мо у истом
рит му, не ће мно го вре де ти –
ис та као је тре нер до ма ћег ти -
ма Бо јан Јо ви чић на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре.

Утак ми цу 21. ко ла КЛС-а Та -
миш је од и грао у уто рак, 18.
фе бру а ра, про тив Вој во ди не у
Но вом Са ду, а већ у пе так, 21.
фе бру а ра, у наш град до ла зи
Зла ти бор. Са мо три да на ка -
сни је Са ша Ра до вић и ње го ви
са и гра чи би ће на но вом ве ли -
ком ис ку ше њу. Пу ту ју у Ва ље -
во на мег дан с Ме тал цем.

ДЕР БИ ПРИ ПАО ТА МИ ШУ

У дер би ју за че ља пр вен стве не та бе ле ко ји је у уто рак од и -

гран у Но вом Са ду сна ге су од ме ри ли Вој во ди на и Та миш.

По сле те шке утак ми це и ро вов ске бор бе на те ре ну по бе ду

су про сла ви ли го сту ју ћи ко шар ка ши, ко ји су три јум фо ва ли

са 71:79, по четвртинама: 13:16, 15:21, 21:15 и 22:27.

Овим тријумфом екипа коју предводи Бојан Јовичић при-

ближила се свом циљу, опстанку у друштву најбољих.

У наредна четири дана Тамиш ће одиграти две значајне

утакмице. Већ у петак на свом терену одмериће снаге са

Златибором, а у понедељак, 24. фебруара, путује у Ваљево

на мегдан с Металцем.

После ова два дуела многе ствари у Кошаркашкој лиги

Србије биће јасније.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА
субота, 19 сати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Београд: РОДА–ДИНАМО
мушкарци

Клек: КЛЕК–БОРАЦ

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Крајишник: КРАЈИШНИК – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР
петак, 18 сати
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ
понедељак, 24. фебруар

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – ДИНАМО 22:29

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ТАКОВО 0:3
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК 3:0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – КИ0230 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ 71:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – ЈЕДИНСТВО 96:89
Б. Н. Село: БНС – КРИС КРОС 57:71

ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ
ША ХОВ СКИ МЕЧ

У окви ру обе ле жа ва ња сто го -
ди на ра да Шах клуб „Све то зар
Гли го рић Гли га” про шлог ви -
кен да је уго стио еки пу ШК-а Бе -
о град. Углед ни го сти, на ро чи то
пред сед ник Ми лан Ми ли ће вић,
по себ но су се ин те ре со ва ли о ра -
до ви ма на отва ра њу ле га та Све -
то за ра Гли го ри ћа у Пан че ву.

На кон то га је одр жан дво -
кру жни при ја тељ ски меч на
осам та бли.

Го сти су на сту пи ли у нај ја -
чем са ста ву, пред во ђе ни ин -
тер на ци о нал ним мај сто ром
Ива ном Мар ти ћем, а еки па на -
шег клу ба би ла је са ста вље на
од пан че вач ких игра ча, ко је је
пред во дио ис ку сан ФИ ДЕ мај -
стор Вла ди мир Ко стић.

На кон ше сна ест из у зет но те -
шких пар ти ја го сти су сла ви ли
за слу же ну по бе ду од 10:6, а це -
ло днев ни при ја тељ ски су срет
за вр шен је до го во ром о уз врат -
ној по се ти и ре ванш ме чу, сле -
де ћег ме се ца, у Бе о гра ду.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ШЕСТ БО РА ЦА –
ЧЕ ТИ РИ ТРО ФЕ ЈА
Су бо ти ца је про шлог ви кен да
би ла ор га ни за тор Ку па Ср би је
у рва њу за де ча ке и де вој чи це
до три на ест го ди на.

На овом пре сти жном так ми -
че њу уче ство вао је ве ли ки број
ма лих бо ра ца из це ле зе мље, а
чла но ви Рвач ког клу ба Ди на мо
још јед ном су по ка за ли да најста -
ри ји олим пиј ски спо рт у нашем
гра ду има све тлу бу дућ ност.

Ди на мо је на сту пио са шест
так ми ча ра, ко ји су осво ји ли че -
ти ри ме да ље. У екип ној кон -
ку рен ци ји де вој чи це из на шег
гра да за у зе ле су дру го ме сто.

Нај сјај ни ја од лич ја су за слу -
жи ли Ла зар Па вло вић и На та -
ли ја Об ра ди нов. Сре бром се
оки ти ла Је ле на Кр сто вић, а
брон за ну ме да љу је за ра дио
Алек са Јо вић.

ШАМ ПИ ОН КЕ 
ИЗ КА ЧА РЕ ВА

Чла но ви Џу до клу ба Је дин ство
из Ка ча ре ва има ли су мно го
успе ха на Пр вен ству Вој во ди -
не за ка де те, ко је је одр жа но у
Ру ми про шлог ви кен да.

У из у зет но ја кој кон ку рен -
ци ји шам пи он ке на ше по кра -
ји не по ста ле су Ан дри ја на Кр -
те нић и Алек сан дра Ди ми тров -
ски, док се Раст ко Ан ђе ло вић
оки тио сре бр ним од лич јем.
Пла сман на др жав ни шам пи о -
нат оства рио је и Ми хај ло Ан -
ђе ло вић, а до бро су се бо ри ли
и Ања Ра ду и Ни ко ли на Тошић.

Пр вен ство Ср би је за ка де те
би ће одр жа но на ред ног ви кенда
у бе о град ској дво ра ни „Шумице”.

ВА ЛЕН ТИ НО ВО
Ту зла је про шлог ви кен да би -
ла до ма ћин ме ђу на род ног ка -
ра те тур ни ра „Ва лен ти но во
2020”, на ко ме је уче ство ва ло
пре ко 1.000 бо ра ца из је да на -
ест зе ма ља. У ве о ма ква ли тет -
ној кон ку рен ци ји над ме та ли су
се и бор ци КК-а Мла дост.

Се ни ор Ми лош Ма ки тан се
пла си рао на пе то ме сто у ап солу -
т ној кон ку рен ци ји. Био је то Ми -
ло шев по вра так на та та ми после
го ди ну да на от кад се повре дио.

Еки па пи о ни ра у са ста ву Ми -
лош и Мар ко Ми лу ти но вић и
Но вак Ни ко лић осво ји ла је
злат ну ме да љу у бор ба ма.

У по је ди нач ном над ме та њу
Но вак Ни ко лић је за слу жио
брон зу у бор ба ма.

АК ТИВ НО СТИ ЏУ ДО КЛУ БА ДИ НА МО

ЗА ПА ЖЕН НА СТУП ПАНЧЕВАЦА

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

НАЈ БО ЉИ КА ДА ЈЕ НАЈ ПО ТРЕБ НИ ЈЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

На Пр вен ству Вој во ди не у џу -
ду за ка де те, ко је је одр жа но
про шлог ви кен да у Ру ми, на -
сту пи ла су 122 мла да бор ца из
три де сет клу бо ва.

ЏК Ди на мо се на том над -
ме та њу пред ста вио са два так -
ми ча ра, а у наш град је сти гао
је дан тро феј.

Јо ва на Ра ди во је вић је за слу -
жи ла брон за но од лич је и та ко
се пла си ра ла на Пр вен ство Ср -
би је, ко је ће би ти одр жа но 22.
фе бру а ра у Бе о гра ду.

Чла но ви ЏК-а Ди на мо има -
ли су мно го успе ха и на ме ђу -
на род ном так ми че њу „Тур нир
гра да Ру ме”, та ко ђе про те клог
ви кен да.

„Екс пе ди ци ју” на шег гра да
чи ни ло је де вет на ест ма лих бо -
ра ца, ко ји су осво ји ли де вет
ме да ља. По ред то га, мла ђи пи -
о ни ри су за слу жи ли и пе хар
као нај у спе шни ја еки па.

Нај сјај ни ја од лич ја су осво -
ји ли: Ни ко ла Ра да нов, Ни ко ла
Ми тић, На та ли ја Стри гић и
Алек са Ђу ро вић. Сре бр ним од -
лич јем се оки тио Го луб Стри -
гић, а брон зе су за ра ди ли: Ми -
лош Бо жић, Фи лип Ћи рић, Де -
јан До лин га и Вук Ни ко лић.
На пе та ме ста у сво јим ка те го -
ри ја ма пла си ра ли су се: Фи -
лип Фар каш, Ву ка шин Ми ло -
са вље вић, Де јан Стри гић и Ни -
ко ла До лин га.
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Исидора
Петровић,
ученица:

     – Идем напоље с
другарима. Завршићу 
и обавезе које имам.
Пошто школа не ради,
читаћу лектиру.

Веселин Врачар,
ученик:

    – Време ћу провести
с пријатељима. Учићу
историју, спремам се 
за такмичење. Надам 
се и да ћу прочитати
нешто добро.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Саставити се
Има дана када је човек сасвим растављен.

    И не помаже ништа.

    А рецепт, универзална чаролија не постоји.

    Да би се саставио, мора да познаје себе.

    Шта га радује и зашто плаче.

    Како дише...

    Коцкице морају да нађу своје место.

    У нереду, растројству, не служе ничему.

Када је лоше
Безнађе као свакодневна појава.

    Глава као канта за ђубре.

    Запаљена.

    Свезана.

    Добра енергија ишчили ако се не залива.

    А могуће је и акумулирати је.

    Зато лоши дани морају бити у глави и када живиш оне добре.

    Посебно тада!

Остати цео
Вода увек добро дође.

    Да угаси жеђ.

    Из пора на кожи извуче умор.

    Да освежи као гуму натегнуто тело.

    Како би мисли могле да се закотрљају.

    Императив је: бити растегљив, а чврст.

    Да се не пукне под притиском.

    Да се остане цео, у комаду.

Милица Влајин,
кошаркашки
судија:

     – Погледаћу неку
кошаркашку утакмицу,
највероватније у
Београду. Утрошићу 
лепо време, ако га 
буде било, на тренинг.

Сјај на пред ста ва на
Стрелишту

По бе ди ле и де вој ке 
из Од бој ке 013

Био је то пра ви спорт ски спек такл у Ха -
ли спор то ва на Стре ли шту. Дер би 13.
ко ла Пр ве ли ге за од бој ка ше из ме ђу Бор -
ца и Спар та ка из Љи га под се тио је на
нај леп ше мо мен те из све тле исто ри је
стар че вач ког клу ба. Ат мос фе ра у пан че -
вач ком „хра му спор та” би ла је
из ван ред на, пра ва спорт ска, баш
као не ка да ка да је Бо рац ула -
зио у ели ту. Леп спорт ски де -
кор упот пу нио је и ве ли ки број
го сту ју ћи на ви ја ча ко ји су до -
шли да по др же сво је ми ље нике...

Сна ге су од ме ри ли пр во пла -
си ра ни и дру го пла си ра ни тим
на та бе ли. Еки пе са истим од -
но сом по бе да и по ра за, са истим
бро јем бо до ва... Улог је био
огро ман. По бед ник би јед ном
но гом за ко ра чио у од бој ка шку
ели ту, ма да има још до ста да
се игра...

Пр шта ло је на све стра не,
игра ла се су пер ли га шка од бој -
ка, а на кра ју су се ра до ва ли
Да вор Ми ло ше вић и ње го ви са и гра чи:
Бо рац –Спар так 3:0, по се то ви ма 25:22,
31:29 и 25:17.

Од са мог по чет ка су сре та би ла је еви -
дент на же ља за три јум фом и код јед -
них и код дру гих. Бо рац је бо ље за по -
чео дер би. По сле сјај них сер ви са Са ше
Рај ко ви ћа и по е на Вла ди ми ра Кне же -
ви ћа и Бо ја на По зни ћа до ма ћи су по ве -
ли са 4:0. Усле ди ла је ре ак ци ја клу пе
Спар та ка, па су по сле тајм-ау та го сти
сма њи ли на 5:4, али Стар чев ци су по -
но во до да ли гас... По ен ти рао је Ми лан
Зин до вић, успе шан је био и ка пи тен
Ми ло ше вић, па Не над Ма дић... Ипак,
ушло се у не из ве сну за вр шни цу пр вог
се та. Го сти су из јед на чи ли на 15:15, а
по том је усле ди ла игра по ен за по ен.
„Се ва ло” је на све стра не. Не ма ња Ми -
ле тић је „кро тио” стра хо ви те уда р це од -
бој ка ша из Љи га, а он да је Кне же вић
по ви сио на 23:21, па су стар че вач ки
„бор ци” сет ру тин ски при ве ли кра ју.

Дру ги сет је био при ча за се бе. У овом
де лу утак ми це од бој ка је по ка за ла сву
сво ју рас кош, ле по ту и не из ве сност...
Све до сре ди не се та ри ва ли ни су до зво -
ља ва ли је дан дру гом да се од ле пе. Борац

су та да чу ва ли Бо јан По знић, Са ша Рај -
ко вић и Вла ди мир Кне же вић, ко ји су
по ка за ли од го вор ност ка да је би ло нај -
ва жни је. Ипак, ка ко је вре ме од ми ца -
ло, го сти су пре у зи ма ли ини ци ја ти ву,
па су до шли до пред но сти од 19:23.
Мом ци тре не ра Ду ша на Јо ви ћа ни су се
ни та да пре да ва ли. На сер вис је до шао
Са ша Рај ко вић и пот пу но по ре ме тио
при јем Спар та ка. По сле ње го вог аса и
ре зул та та 21:23 тре нер го сти ју је за тра -
жио тајм-аут, али ни је би ло по мо ћи.
Бо рац је из јед на чио на 23:23, а по том

је имао и ви ше стр пље ња у за вр шни ци
„за ин фаркт”. Сет-лоп те су про пу шта ли
и јед ни и дру ги, а он да је Ми лан Зин до -
вић са два пре ци зна хи ца до нео ве ли ко
сла вље ка ко на те ре ну, та ко и на три би -
на ма.

Био је то фан та сти чан сет, за од бој -
ка шке ана ле, с мно го атрак тив них по -
те за, а тра јао је чак 41 ми нут. Мом ци
су ле те ли по те ре ну, за од бој ка ше Бор -
ца ни је би ло из гу бље не лоп те, а по ка за -
ли су и ква ли тет ви ше – ни су се пре да -
ва ли ни ка да су мно ги по ми сли ли да је
сет из гу бљен.

По сле ве ли ке спорт ске дра ме у дру -
гом де лу утак ми це тре ћи сет је био пра -
ва фор мал ност за мом ке тре не ра Јо ви -
ћа. Пси хо ло шки ја чи по сле три јум фа у
дру гом се ту, до ма ћи игра чи су ла ко и
бр зо по ве ли с 9:2, па је већ та да по бед -
ник по чео да се на слу ћу је. Сил но мо ти -
ви са ни, но ше ни фан та стич ном по др -
шком с три би на, од бој ка ши Бор ца су
ла ко и ре кло би се ру тин ски до шли до
убе дљи вог три јум фа.

– Због ова квих утак ми ца и ова кве ат -
мос фе ре тре ни раш и во лиш од бој ку!
Хва ла на шим на ви ја чи ма, јер би смо без

њих те шко пре ло ми ли пр ва два се та.
Хва ла и на ви ја чи ма, при ја те љи ма из Љи -
га, на фер на ви ја њу, они су упот пу ни ли
ову сјај ну ат мос фе ру. Има мо још мно го
то га да од ра ди мо да би смо ушли у Супер -
ли гу, али смо са да мно го бли жи ци љу.
На дам се слич ним по се та ма до кра ја пр -
вен ства, ве ру јем да смо за слу жи ли – ре -
као је ка пи тен Бор ца Да вор Ми ло шевић.

Тре нер стар че вач ког ти ма Ду шан Јо -
вић на рас по ла га њу је имао сле де ћи
са став: Ми лан Зин до вић, Жар ко Ра ки -
та, Не ма ња Ми ле тић, Не над Ма дић,

Да вор Ми ло ше вић, Јо ван
Дроб њак, Ни ко ла Ми цић, Ни -
ко ла Кр стић, Бо јан По знић,
Вла ди мир Кне же вић и Са ша
Рај ко вић.

Пред Бор цем су са да два го -
сто ва ња – у Кле ку и Ва ље ву.

Сво је на ви ја че су об ра до ва -
ле и де вој ке ко је игра ју за Од -
бој ку 013. Оне су у су сре ту Пр -
ве вој во ђан ске ли ге на свом те -
ре ну са вла да ле ри ва ла из Ки -
кин де КИ0230 с 3:0, по се то -
ви ма 25:14, 25:23 и 25:20.

Пан че вач ки тим је као пр ви
тре нер пред во дио Алек сан дар
Га ври лов, а у уло зи по моћ ни ка
на шао се Вла ди мир Јо ван чић.
Од бој ка 013 је игра ла у са ста ву:

Ма ри ја Ма рић, Ми ли ца Сто јић, Ми ли ца
Ку жић, Со фи ја Аша нин, Да ни ца До бро -
са вље вић, Дра га на Мир ко вић, Са ра Стани -
ми ро вић, Ан ђе ла Ву ја нић, Алек сан дра
Га ће ша, Јо ва на Кља јић, Ни ко ли на Ве -
ско вић, На та ша Бо жић и Те о до ра Минић.

На та ша Бо жић и ње не дру га ри це ни -
су има ле мно го про бле ма да до би ју овај
су срет. Нај не и зве сни ји је био дру ги сет,
ка да су Ки кин ђан ке пру жи ле не што ја -
чи от пор, али су де вој ке из на шег гра да
ус пе ле да ре ше и овај део утак ми це у
сво ју ко рист и да већ та да од лу че по -
бед ни ка.

ОК Од бој ка 013 и да ље је ли дер на
та бе ли, а у на ред ном ко лу пу ту је у Кра -
ји шник на мег дан са исто и ме ним до -
ма ћим ти мом.

До кра ја ре гу лар ног де ла так ми че ња
у Пр вој вој во ђан ској ли ги оста ла су још
три ко ла, а по том сле ди ми ни-ли га, у
ко јој ће се над ме та ти че ти ри пр во пла -
си ра не еки пе.

Од ли чан ре зул тат про шлог ви кен да
су оства ри ле и пи о нир ке Од бој ке 013,
ко је су три јум фо ва ле у Вр ба су с мак си -
мал ним ре зул та том.

А. Жив ко вић

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БО РАЦ НА ПРА ГУ СУ ПЕР ЛИ ГЕ


