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Поштовани читаоци,
због измењених рокова штампања, од 2. октобра
„Панчевац” ће и у уличној продаји, код
колпортера, моћи да се купује од петка, уместо
од четвртка, као до сада. У исто време стиже и
на киоске.

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

промену.

Редакција

У СУСРЕТ ДОДЕЛИ НАЈВЕЋЕГ ГРАДСКОГ ПРИЗНАЊА
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Број 4884, година CLII

ВОЖЊАВОЖЊА

Ко одлучује о добитницима, коме је до сада 
додељивана и шта би требало мењати

стр. 8

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

Радно време
од 8 до 16 сати

НАШИ СУГРАЂАНИ АДВОКАТИ

За право и правду
стр. 11

ДА ИМАТЕ КОРИСТИ ОД ГОСТИЈУ

КАКО ДО НОВЦА ИЗ ФОНДОВА 
ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

НОВЕМБАРСКА НАГРАДА, 
СВИ УЗЛЕТИ И ПОСРТАЊА

страна 4

страна 5

Представљамо нове
чланице Градског већа

» страна 2

Забрана за ријалити
програме преко дана

» страна 3



Влада Ре пу бли ке Ср би је: „Да нас мла -
ди, су тра ли де ри” и „Агри” – ко ји се
ти че мла дих по љо при вред ни ка. У
окви ру њих, Пан че во с још пет на ест
гра до ва у на шој зе мљи има при ли ку
да бу де део про је ка та кроз ко је је ЕУ
од 2000. до да нас до ни ра ла ви ше од
3,6 ми ли јар ди евра Ср би ји. Сред ства
су ко ри шће на за по др шку раз во ја
ква ли те та жи во та и ре фор ми у сфе ри
ци вил не за шти те, за шти те од по пла -
ва и по мо ћи по пла вље ним под руч -
јима, обра зо ва ња, раз ме не зна ња,

зашти те око ли не, кул ту ре, вла да ви не
пра ва, ци вил ног дру штва, со ци јал не
ин клу зи је, омла ди не и спо р та. За -
тим, ва жан је по кра јин ски про је кат
„Мла ди су мла ди”, чи ја су сред ства
од ве ли ког зна ча ја за ства ра ње бо љих
усло ва, бо ље кли ме и кул ту ре ре а ли -
зо ва ња раз ли чи тих са др жа ја за мла -
де. Сва ка ко да ин сти ту ци је кул ту ре и
омла ди не ко ри сте и ова кве ви до ве
фи нан си ра ња и да ни су ис кљу чи во
осло ње не на бу џет Гра да. Ме ђу тим,
без об зи ра на све ове окол но сти, мо -
ра се под ву ћи да је фи нан сиј ско ста -
ње у кул ту ри из у зет но те шко, јер се
ви ше де це ни ја она на ла зи на мар ги -
на ма „пре жи вља ва ња”, с ми ни мал -
ним бу џе ти ма за кул тур но-умет нич -
ке про гра ме. Оп ти ми зам је ту, јер у
по след њих не ко ли ко го ди на по сто ји
тен ден ци ја ра ста сред ста ва ко ја се из
бу џе та Гра да из два ја ју за кул ту ру, а
та те жња не ће пре ста ти. Град Пан че -
во за у зи ма зна чај но ме сто на кул тур -
ној ма пи: Пан чев ке и Пан чев ци има -
ју раз ви је ну кул тур ну свест, кул тур не
по тре бе, ства ра о це и ства ра ла штво,
кул тур не ин сти ту ци је, кул тур ну по -
ли ти ку и, мо гло би се ре ћи, вр ло со -
фи сти ци ран укус. За све ово се мо ра -
мо бо ри ти и ис тра ја ва ти у сми слу ра -
да и функ ци о ни са ња, али у исто вре -
ме и раз во ја ин сти ту ци ја кул ту ре.

l Ка кве су пре по ру ке ви ших ин -
стан ци вла сти у ве зи са ор га ни зо ва -
њем кул тур них ску по ва?

– Оне су се већ одо ма ћи ле и по ста -
ле део на ше сва ко днев не ру ти не, а
под ра зу ме ва ју ин тен зив ни ју хи ги -
јену, за штит ну опре му и фи зич ку
дистан цу. Те ме ре су основ ор га ни зо -
ва ња би ло ка квог ску па, па и кул тур -
ног. Мно го је иза зо ва пред на ма, а је -
дан од њих је раз вој ства ра ла штва и у
да љем пе ри о ду – по др шка ства ра -
лач ким про јек ти ма би ће им пе ра тив.
Пан че во мо ра да оста не је дан од ре -
спек та бил них кул тур них цен та ра у
овом де лу Ср би је.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Пан де ми ја је из ме ни ла
сфе ру кул ту ре. Да ли је не ки до га ђај
ипак за вре део па жњу? Шта ће град
чи ни ти да се ма ни фе ста ци је одр же?

МА РИ ЈА ЈЕ ВИЋ: Во ле ла бих да
мо гу да го во рим у не ким бо љим
окол но сти ма, у усло ви ма ка да би
кре а тив ност мо гла да бу де у осно ви
кон цеп ци је кул тур них са др жа ја и
ре со ра ко ји во дим. Сви ма је ја сно да
је те жак пе ри од вре ме на иза, али
још те жи ис пред нас. Пан де ми ја је
не по вољ но ути ца ла на про гра ме у
кул ту ри и ова го ди на ће де фи ни тив -
но оста ти у зна ку по ша сти ко ја је за -
де си ла чо ве чан ство. По Уред би Вла -
де Ре пу бли ке Ср би је, кул ту ра је по -
сте пе но по че ла да се вра ћа у ре дов -
не то ко ве, па је та ко не дав но одр жа -
на из ло жба ра до ва из 51. ли ков не
ко ло ни је „Де ли блат ски пе сак”, а за -
тим смо има ли 43. „Ру ко пи се” До ма
омла ди не. На род ни му зеј Пан че во
је отво рио не ко ли ко из ло жби, а
Град ска би бли о те ка и Кул тур ни
цен тар ус пе ли су да се „по диг ну на
сво је но ге” и да на ђу на чин да, по -
шту ју ћи пре по ру ке Вла де, ре а ли зу ју
сво је про гра ме, на рав но у знат но
сма ње ном оби му. Град Пан че во је
вр ло озбиљ но при сту пио раз ма тра -
њу свих ма ни фе ста ци ја ко је чи не
кул тур ни иден ти тет овог гра да, као
што су Би је на ле умет но сти, Пан че -
вач ки џез фе сти вал, али и по ме ну та
ли ков на ко ло ни ја.

l Ка ко се Град ан га жу је у сфе ри
омла дин ских ак тив но сти?

– Омла дин ске ак тив но сти у Пан -
че ву за у зи ма ју ва жно ме сто на
омла дин ској ма пи Ср би је, али и ре -
ги о на. Њи хов број не мо же мо да
све де мо на не ку ци фру, јер је он ва -
ри ја би лан и за ви си од при лич но
фак то ра. Ме ђу тим, по сто је ак тив но -
сти и ма ни фе ста ци је за мла де ко је
су по ста ле уста ље не и не ке се тра ди -
ци о нал но одр жа ва ју, као што су, на
при мер, „Ма ту рант ски плес”, обе ле -
жа ва ње Ме ђу на род ног да на мла дих,
„Дру штво у при ро ди”… Кан це ла ри ја
за мла де спро во ди про јек те у раз ли -
чи тим обла сти ма, од еко ло ги је, пре -
ко здрав ства и са о бра ћа ја, али и
про гра ме уни вер зал них фор ми еду -
ка тив ног ка рак те ра. На рав но да су
ту и кон кур си за осна жи ва ње омла -
дин ског и ци вил ног сек то ра. Ни ов -
де не мо же мо да не по ме не мо ово го -
ди шње не по вољ не при ли ке ко је су
спре чи ле да се све ове ак тив но сти и
одр же.

l По сто је ли фи нан сиј ски под сти -
ца ји из Ре пу бли ке и По кра ји не за
кул ту ру и омла ди ну?

– По сто је ра зни ре пу блич ки и по -
кра јин ски про јек ти, али и они Европ -
ске уни је, ко ји чи не ва жан под сти цај
за кул ту ру и омла ди ну, што без ика -
кве сум ње да је огро ман „ве тар у ле -
ђа” град ским ин сти ту ци ја ма кул ту ре
и омла ди не. Овом при ли ком бих
иста кла два про јек та ко је фи нан си ра
Европ ска уни ја, а су фи нан си ра

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 25. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Спо рт 
у доба
короне

Спорт ска Ср би ја је по но во на
но га ма. По сле фуд бал ских
кре ћу и на ци о нал на так ми че -
ња у дру гим спор то ви ма. А до -
кле ће тра ја ти, ви де ће мо...

Но ва се зо на оста ће упам ће -
на по то ме што је гле да о ци ма
за бра њен при ступ спорт ским
објек ти ма у ко ји ма се одр жа -
ва ју утак ми це. Пре вен ци ја у
бор би про тив ко ро на ви ру са,
ка жу над ле жни. Са бла сно де -
лу ју ста ди о ни и дво ра не, те -
шко је игра ти пред пра зним
три би на ма, али шта је – ту је.
До бро је и док се игра, ка жу
мно ги.

Ми шље ња су по де ље на ка да
су утак ми це и спорт ске при -
ред бе у пи та њу. Јед ни го во ре и
до но се уред бе ко је мо ра ју да
се спро во де, па не ма гле да ла -
ца на три би на ма, док дру ги
сма тра ју да тре ба да их бу де, у
од ре ђе ном бро ју. Оно ли ко ко -
ли ко би би ло без бед но. Пи та ју
се, с об зи ром на то да су ка фи -
ћи пу ни и да су до не дав но би -
ла пре пу на ку па ли шта, за што
и на спорт ским три би на ма не
би био ма кар и ре ду ко ван број
на ви ја ча.

Али за сад – збо ра не ма! Та -
ко је ка ко је. Па не ма ни збо -
ро ва на три би на ма.

Опет, пре ма од лу ци ко ју је
до нео Кри зни штаб, спорт -
ским клу бо ви ма је до зво ље но
да ко ри сте фи скул тур не са ле
шко ла за сво је ак тив но сти. С
дру ге стра не, те исте са ле не
мо гу да се ко ри сте за на ста ву
фи зич ког вас пи та ња, што је
иза зва ло не за до вољ ство на -
став ни ка фи зич ког вас пи та ња.

У мно гим шко ла ма, ка жу,
не мо же да се из во ди на ста ва
фи зич ког у са ли с по ла оде ље -
ња, али су за то до зво ље ни тре -
нин зи и так ми че ња, на ко је
углав ном до ла зе та иста де ца
ко ја не мо гу да има ју ре дов ну
на ста ву фи зич ког.

На осно ву за кључ ка Кри зног
шта ба, Ми ни стар ство про све -
те је упу ти ло до пис основ ним
и сред њим шко ла ма у ко ме
пи ше да „све ак тив но сти ко је
се оства ру ју у школ ском про -
сто ру у слу ча ју ка да је њи хов
ор га ни за тор спорт ски клуб, а
не шко ла, мо ра ју да бу ду ор га -
ни зо ва не и ре а ли зо ва не уз по -
што ва ње ме ра за шти те здра -
вља свих уче сни ка”.

Да кле, не ма ни ка кве ди ле -
ме. За кон је ја сан и мо ра да се
по шту је!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕД СТА ВЉА МО ГРАД СКЕ ВЕЋ НИ КЕ И ЊИ ХО ВЕ РЕ СО РЕ (1): МА РИ ЈА ЈЕ ВИЋ И ВЛА ДИ СЛА ВА МАК СИ МО ВИЋ

Племенитост.

У граду, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Ма ри ја Је вић је ро ђе на 1979.

го ди не. Ди пло ми ра ла је на Фи -

ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи -

те та у Бе о гра ду на гру пи за ан -

дра го ги ју. Тре нут но је на еду ка -

ци ји из си стем ске по ро дич не

те ра пи је. У пе ри о ду од 2015. до

2018. го ди не би ла је ди рек тор -

ка До ма омла ди не у Пан че ву, а

од 2013. до 2015. го ди не До ма

кул ту ре у Ка ча ре ву. Имејл:

marija.jevic@pancevo.rs

КУЛ ТУ РА СЕ ВРА ЋА, ПУН ГАС ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ
На овом ме сту ће мо вам по чев ши од овог из да ња ли ста пред ста вља -
ти чла ни це и чла но ве Град ског ве ћа, њи хо ве ре со ре и при о ри те те у
ра ду. Ове не де ље су нам у го сти ма би ле две но ве чла ни це Град ског

ве ћа: Ма ри ја Је вић, ко ја је за ду же на за кул ту ру и омла ди ну, и
Влади сла ва Мак си мо вић, чи ји је ре сор пољо при вре да, се ло и ру рал -
ни раз вој.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ли ко је пан де ми ја
ути ца ла на по љо при вред ну про из -
вод њу на те ри то ри ји гра да?

ВЛА ДИ СЛА ВА МАК СИ МО ВИЋ:
Про из вод ња хра не ни је сме ла да
ста не у пе ри о ду пан де ми је, па је
Секретaријат за по љо при вре ду, се ло
и ру рал ни раз вој на осно ву смер ни -
ца Ми ни стар ства по љо при вре де,
шу мар ства и во до при вре де Ре пу бли -
ке Ср би је и ми ни стра Не ди мо ви ћа
пред у зео ме ре у ве зи с нај у гро же ни -
јом ка те го ри јом у по љо при вре ди –
по вр тар ством. По сле ком пли ко ва не
си ту а ци је око снаб де ва ња хра ном и
за тва ра ња пи ја ца у пр вој не де љи
про гла ше ња ван ред ног ста ња, на -
пра ви ли смо ли сту на ко јој су би ли
кон такт-те ле фо ни по љо при вред ни -
ка и спи сак њи хо вих про из во да, па
су они на ста ви ли про да ју на ин тер -
не ту, пре ко сај та Гра да Пан че ва.
Што се ти че оста лих гра на по љо при -
вре де, наш Се кре та ри јат је 24 са та
био у кон так ту с про из во ђа чи ма и
ло ги стич ки им по ма гао да до би ју
до зво ле за кре та ње ме ха ни за ци је у
то ку по ли циј ског ча са. На тај на чин
смо од го во ри ли свим зах те ви ма и
ни је би ло про би ја ња агро-ро ко ва
при ли ком нај ва жни јег по сла – по -
љо при вред не се тве. Исто та ко, по -
љо при вред ни ци су, же лим да ис так -
нем, би ли ве о ма од го вор ни, озбиљ но
су схва ти ли си ту а ци ју и ни су зло у -
по тре бља ва ли до зво ле за кре та ње.
За вре ме пан де ми је у мар ту одр жа -
ли смо дру ги круг ли ци та ци је др -
жав ног по љо при вред ног зе мљи шта,
ка да је од по ну ђе них око 840 из да то
око 400 хек та ра.

l Да ли је ове го ди не на пра вљен
не ки ата р ски пут?

– Оба ве за ре сор ног град ског се -
кре та ри ја та је ства ра ње по зи тив ног
ам би јен та, као и усло ва у ви ду
изград ње ата р ских пу те ва, ко ји у ве -
ли кој ме ри по ма жу по љо при вред -
ни ци ма у оба вља њу њи хо вих по сло -
ва. Као и сва ке го ди не, одр жао се
тренд из град ње око де сет ки ло ме та -
ра ата р ских пу те ва, и то пре ма Го -
ди шњем про гра му за шти те, уре ђе ња
и ко ри шће ња по љо при вред ног зе -
мљи шта на осно ву при о ри те та, а на
зах тев ме сних за јед ни ца, као и на
осно ву од лу ка на ни воу ка би не та
гра до на чел ни ка. Тре нут но се за вр -
ша ва ју ра до ви на из град њи атар -
ских пу те ва у Омо љи ци и Ба нат -
ском Бре стов цу укуп не ду жи не око
осам ки ло ме та ра, што је ре а ли зо ва -
но за јед нич ким сред стви ма Гра да
Пан че ва и По кра јин ског се кре та ри -
ја та за по љо при вре ду. У пла ну је и
по кре та ње јав не на бав ке за ову на -
ме ну у До ло ву и Ба нат ском Но вом
Се лу, за шта су опре де ље на сред ства
из бу џе та Гра да. Сле де ће го ди не ће -
мо и одр жа ва ти по сто је ћу раз гра на -
ту мре жу атар ских пу те ва, па пла -
ни ра мо да из дво ји мо озбиљ на сред -
ства бу џе том за 2021. На ша је те -
жња да овај тем по из град ње одр жи -
мо и у бу дућ но сти, а по себ ну па жњу
же ли мо да усме ри мо на ата р ске пу -
те ве ко ји про ла зе кроз ве ли ке пар -
це ле или их спа ја ју.

l Ка ко те че за куп др жав ног по љо -
при вред ног зе мљи шта?

– Узи ма ју ћи у об зир ве о ма те шко
ста ње по во дом пан де ми је и ре ду ко -
ва ног ра да Ми ни стар ства по љо при -
вре де, ре сор ни град ски се кре та ри јат
тру дио се да при пре ми пред сто је ћу
ли ци та ци ју у што кра ћем ро ку. У
овом тре нут ку има мо усво јен Го ди -
шњи про грам за шти те, уре ђе ња и
ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи -
шта, а са мим тим и нај бит ни ји услов
за одр жа ва ње ли ци та ци је. Тим про -
гра мом је пред ви ђе но, па ће би ти и
по ну ђе но око 3.900 хек та ра др жав -
ног по љо при вред ног зе мљи шта; већ
су пот пи са ни уго во ри за око 600
хек та ра по осно ву пра ва пре чег за -
ку па у сто чар ству, као и бес плат ног
ко ри шће ња овог зе мљи шта за шко -
ле, ин сти ту те, фа кул те те… С дру ге
стра не, пра ти мо ре а ли за ци ју ва же -
ћих уго во ра с пе ри о дом за ку па до
де сет го ди на за око 10.500 хек та ра.
Про сеч на це на за ку па би ла је 320
евра по хек та ру.

l Има ли но во сти на по љу ко ма -
са ци је?

– Про цес ко ма са ци је је сло жен и
ду го тра јан, а ујед но је и бу дућ ност
по љо при вре де. У пла ну је да што пре
на ста ви мо ко ма са ци ју у КО Гло гоњ,
где има мо 5.500 хек та ра по љо при -
вред ног и гра ђе вин ског зе мљи шта.
Ко ма са ци ја ће се ра ди ти и на оста -
лим ка та стар ским оп шти на ма на те -
ри то ри ји Гра да Пан че ва.

l По сто је ли фи нан сиј ски под сти -
ца ји из Ре пу бли ке и По кра ји не? Ко -
ли ки су би ли ове го ди не?

– Се кре та ри јат за по љо при вре ду,
се ло и ру рал ни раз вој сва ке го ди не
уче ству је на ре пу блич ким и по кра -
јин ским кон кур си ма. Ове го ди не је
пот пи сан и ре а ли зо ван уго вор из ме -
ђу По кра јин ског се кре та ри ја та за по -
љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар -
ство, Гра да Пан че ва и ЈПВ-а „Во де
Вој во ди не”: пред ви ђе но је, за јед нич -
ким сред стви ма у из но су од 34 ми ли -
о на ди на ра, уре ђе ње ка нал ске мре же
у функ ци ји од вод ња ва ња по љо при -
вред ног зе мљи шта. По ред то га, Се -
кре та ри јат је на по кра јин ском кон -
кур су у ве зи са чи шће њем и укла ња -
њем ди вљих де по ни ја с др жав ног по -
љо при вред ног зе мљи шта до био око
ми ли он ди на ра, а сам по сао и ре а ли -
за ци ја уго во ра су у то ку, ра до ви се
из во де у КО Ива но во.

l Да ли и да ље у на шим се ли ма ра -
тар ство има пред ност у од но су на
сто чар ство и по вр тар ство?

– По што је ово ти пи чан ра тар ски
крај, углав ном се га је сун цо крет, ку -
ку руз и пше ни ца, али су за сту пље ни
и сто чар ство и по вр тар ство. Љу ди ма
у Се кре та ри ја ту и ме ни као ре сор -
ном град ском већ ни ку циљ је да
обра ти мо по себ ну па жњу на ма ла
по љо при вред на га здин ства и да им
пру жи мо сву по треб ну по моћ и ло -
ги сти ку у по гле ду уче ство ва ња на
ра зним ре пу блич ким и по кра јин -
ским конкурсима.

С. Трајковић

Вла ди сла ва Д. Мак си мо вић је

ро ђе на 1985. го ди не. По обра зо -

ва њу је ма стер ин же њер по љо -

при вре де у обла сти хор ти кул ту -

ре, а По љо при вред ни фа кул тет у

Зе му ну за вр ши ла је с про се ком

9,88. Док то ранд је на истом фа -

кул те ту с док тор ском ди сер та ци -

јом из обла сти ра тар ства и по вр -

тар ства. Та ко ђе је ди пло ми ра ни

ин же њер пеј за жне ар хи тек ту ре

и хор ти кул ту ре. До са да је

обавља ла ду жност тех нич ког из -

вр шног ди рек то ра у ЈКП-у

„Зелени ло”. По све ће на је стал -

ном уса вр ша ва њу у обла сти ма

шу мар ства и по љо при вре де. Ау -

тор и ко а у тор је ра до ва у во де -

ћим до ма ћим и ме ђу на род ним

на уч ним ча со пи си ма. Имејл:

vladislava.maksimovic@pancevo.rs
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Брач не раз ми ри це Ђо га ни ја, ри -
ја ли ти аван ту ре из ве сне по ро -
ди це Ку лић, чуд но ва та ро ман -
са мла ђа не Ми ли ја не и де це -
ни ја ма ста ри јег Ми лој ка, „вре -
ле ак ци је” у кре ве ту, али и ту -
че, сва ђе, прет ње, по ли ва ња во -
дом, ло мља ве и „би по ва не” псов -
ке, па чак и прет ње смр ћу, уско -
ро би мо гле да бу ду про те ра не
из днев ног про гра ма до ма ћих
те ле ви зи ја – пи ше „По ли ти ка”.
На и ме, Са вет Ре гу ла тор ног те -
ла за елек трон ске ме ди је (РЕМ)
у уто рак, 22. сеп тем бра, јед но -
гла сно је од лу чио да до са да
по сто је ћу пре по ру ку о еми то -
ва њу ри ја ли ти про гра ма од 23
до 6 са ти, ко ју су те ле ви зи је све
вре ме „за о би ла зи ле”, пре и на чи
у пра вил ник – оба ве зан за све.

Али до спро во ђе ња ове ини -
ци ја ти ве у прак си дуг је пут:
пред лог РЕМ-а тре ба да про ђе
јав ну рас пра ву, а по сле то га и
Ми ни стар ство кул ту ре и ин -
фор ми са ња тре ба да до не се сво -
је ми шље ње.

Уко ли ко се, на кра ју, еми то -
ва ње ри ја ли ти ја за и ста пре се -
ли у сит не са те, то не ће би ти
ре во лу ци о на ран по тез. Зе мље
у су сед ству су ова кве еми си је
већ скло ни ле из днев них тер -
ми на. У Бо сни и Хер це го ви ни
се ова кви про гра ми при ка зу ју
од 24 до 6 са ти, док су се Цр но -
гор ци од лу чи ли за вре ме ко је
су за тра жи ли и на ши чла но ви
Са ве та РЕМ-а, од 23 до 6 са ти.

Прав ни основ да се и у Ср -
би ји огра ни чи вре ме еми то ва -
ња ри ја ли ти ја на ла зи се у чла -
ну 68. За ко на о елек трон ским
ме ди ји ма ко ји про пи су је

регула тор ном те лу да се ста ра
да про гра ми ко ји мо гу на ште -
ти ти фи зич ком, мен тал ном и
мо рал ном раз во ју ма ло лет ни -
ка не бу ду до ступ ни, из у зев у
вре ме ка да ма ло лет ни ци ни су
у при ли ци да га ви де или чу ју.

Све за па ре

Али до са да су би ли ја чи ин те -
ре си те ле ви зи ја, ко ји ма су ова -
кви про гра ми би ли нај гле да нији

и сход но то ме до но си ли нај ви -
ше па ра од ре кла ма, док, с дру -
ге стра не, не ко шта ју мно го, ма
ко ли ко се про дук ци је ди чи ле
ми ли о ни ма уло же ним у сце но -
гра фи ју. Уме сто да вре ме еми -
то ва ња бу де ре гу ли са но за ко -
ном, а ње го во спро во ђе ње обез -
бе ђе но ка зна ма, 2014. го ди не је
до не та са мо „пре по ру ка” да се
еми то ва ње спо р них са др жа ја по -
ме ри у вре ме кад де ца спа ва ју.

Од то га, на рав но, ни је би ло
ни ка кве вај де.

Та ко је мо гло да се де си да
не дав но пред милионскoм

публи ком у днев ном тер ми ну
уче сник „За дру ге” Кри сти јан
Го лу бо вић јав но за пре ти смр -
ћу Ста ни ји До бро је вић. А јав -
на је тај на да про дук ци је до -
дат ним хо но ра ри ма пла ћа ју
иза зи ва ње ту че и бур не ис па де
и вре ђа ња пред ка ме ра ма, „јер
то по ди же гле да ност”.

– Љу ди ма по ста је нор мал но
да ура де не што што су и ви де -
ли или чу ли у ри ја ли ти ју.

Обаве за РЕМ-а је да по ша ље
по ру ку да ми о то ме во ди мо
ра чу на и да зна мо да смо за то
над ле жни. Ово ни је по ку шај пре -
у ре ђе ња ме диј ске сце не Ср би је,
већ ре ак ци ја на озби љан про -
блем – ис та као је члан РЕМ-а и
је дан од ини ци ја то ра пред ло га
Сло бо дан Цве јић, док је ње го -
ва ко ле ги ни ца Ви шња Аран ђе -
ло вић на гла си ла да ни је за за -
бра ну ова квих про гра ма, али
да се они мо ра ју скло ни ти у
вре ме ка да су де ца будна.

– Не мо же мо огра ни чи ти
штам пу или „Ју тјуб”, али можемо

кон тро ли са ти оно што се еми -
ту је на те ле ви зи ја ма. Ри ја ли ти
има мо у ју тар њим, по по днев -
ним, пред ве чер њим, ве чер њим
тер ми ни ма. Пре ви ше је – ја -
сна је Аран ђе ло ви ће ва, ко ја до -
да је да ри ја ли ти, ова кав ка кав
је, нај мла ђи ма ша ље по ру ку:
не мо ра те ни шта да бу де те, би -
ће те ри ја ли ти уче сник.

Уни шта ва ње дру штва

Истог ми шље ња био је и члан
РЕМ-а Зо ран Си мја но вић, ко -
ји је на гла сио да РЕМ ни је про -
тив ри ја ли ти ја, али је сте про -
тив при ми ти ви зма и са др жа ја
ко ји се еми ту ју у њи ма.

– Ни је са мо реч о ма ло лет -
ни ци ма. И оста ли гле да о ци се
бом бар ду ју та квим са др жа ји -
ма и та ко до ла зи до мо рал ног
уни шта ва ња дру штва – ка же
Си мја но вић.

У ди ску си ји ме ђу чла но ви -
ма овог те ла, нај ме ро дав ни јег
за пра ће ње ме диј ских са др жа -
ја и огре ше ња о за ко не и нор -
ме у ње му, чу ло се и да би мо -
жда ипак би ло ефи ка сни је кад
би РЕМ, уме сто да „по ме ра”
про грам у ка сне тер ми не, ка -
жња вао ту че, псов ке и слич но
у еми си ја ма.

Али ипак је пре вла да ло ми -
шље ње да ре гу ла тор мо ра да се
ста ра да про гра ми ко ји мо гу да
шко де не бу ду до ступ ни де ци.

– РЕМ тре ба да шти ти ма -
ло лет ни ке, а не да их пу шта
низ во ду. Ка жња ва ње је „на -
кнад на па мет”, јер је ште та
већ на пра вље на – за кљу чи ла
је чла ни ца Са ве та РЕМ-а Ју -
ди та По по вић. Р. П.

ДА ЛИ ЋЕ БИ ТИ ОГРА НИ ЧЕ НО ЕМИ ТО ВА ЊЕ РИ ЈА ЛИ ТИ ЈА

ПСОВ КЕ, СЕКС И ТУ ЧЕ 
СА МО ПО СЛЕ ПО НО ЋИ За вод за здрав стве ну за -

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

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

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

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

С у  б о  т о м
спе ци ја ли стич ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др Го ран Ми -
тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но -
ло шке др Гор да на Ве љо -
вић, та ко ђе из Оп ште бол -
ни це. За пре гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду же -
на је др Ве сна Но ви чић
Ђо но вић из До ма здра -
вља Па ли лу ла.

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

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

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

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Горан

До дев ски, спе ција ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан чево.

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

„ЕКО САН ПЛУС”

У пе так пр ска ње
кома ра ца

Дру штво за дез ин фек ци ју,
дез ин сек ци ју и де ра ти за ци -
ју „Еко сан плус” д. о. о. на ја -
ви ло је да ће трет ман су зби -
ја ња од ра слих ко ма ра ца на
те ри то ри ји гра да Пан че ва
из вр ши ти у пе так, 25. сеп -
тем бра, уко ли ко се за то ство -
ре по вољ ни ме те о ро ло шки
усло ви.

Трет ман ће, ка ко на ја вљу -
ју из по ме ну тог пред у зе ћа,
би ти из ве ден уре ђа ји ма са
зе мље и тра ја ће од 18 до 22
са та. У по је ди ним де ло ви ма
гра да би ће из ве де но и за ди -
мља ва ње. У са оп ште њу ко је
је до ста вио „Еко сан плус”
пче ла ри ма је упу ће на мол -
ба да бла го вре ме но пре ду -
зму све нео п ход не ме ре за
за шти ту пче ла. Д. К.

АК ЦИ ЈЕ ПО ЛИ ЦИЈ СКЕ УПРА ВЕ ПАН ЧЕ ВО

Хап ше ња због дро ге, наф те и ду ва на

УХАП ШЕН НА СИЛ НИК

Из бо мла ди ћа
ножем, па по бе гао

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву ухап си ли су М. В. (1987)
из Бе о гра да, због по сто ја ња
осно ва сум ње да је из вр шио
кри вич но де ло на сил нич ко
по на ша ње.

Сум ња се да је он 17. сеп -
тем бра у јед ном уго сти тељ -
ском објек ту у Пан че ву но -
жем за дао ви ше убо да два -
де сет дво го ди шњем мла ди -
ћу, ко ји је том при ли ком за -
до био ла ке те ле сне по вре де.

Осум њи че ни је по бе гао, а
по ли ци ја га је убр зо про на -
шла и ухап си ла. Осум њи че -
ном је од ре ђе но за др жа ва -
ње до 48 са ти и он ће, уз
кри вич ну при ја ву, би ти при -
ве ден над ле жном ту жи ла -
штву у Пан че ву. Д. К.

СВЕ ЧА НОСТ У КА САР НИ „СТЕ ВИ ЦА ЈО ВА НО ВИЋ”

У част 51. ме ха ни зо ва не бри га де
Удру же ње за не го ва ње тра дици -
ја 51. ме ха ни зо ва не бри га де обе -
ле жи ло је ове не де ље 52 годи не
од ње ног осни ва ња, у ка сар ни
„Сте ви ца Јо ва но вић”, у ко јој је
та бри га да жи ве ла и ра ди ла.

По сле по ла га ња вен ца при -
сут ни ма се обра тио пред сед -
ник Удру же ња и бив ши ко ман -
дант, пу ков ник у пен зи ји Зо -
ран Кан дић. У свом го во ру он
је под се тио на то да је ова бри -
га да фор ми ра на 1968. го ди не,
а уга ше на 1997. го ди не, да је
два пу та би ла нај бо ља у ЈНА –
1978. и 1987. го ди не, да је ви -
ше пу та би ла нај бо ља у Пр вој
ар ми ји и ре дов но у Кор пу су.
За вре ме ње ног по сто ја ња об -
у че но је пре ко 50.000 ак тив -
них вој ни ка и око 40.000 оних
из ре зер вног са ста ва. Не ко ли -
ко офи ци ра из са ста ва ове бри -
га де уна пре ђе но је у чин ге не -
ра ла. Они су оба вља ли нај ви -

ше ду жно сти у вој сци. Пу ков -
ник Кан дић је под се тио и да
је 51. ме ха ни зо ва на бри га да
из ве ла ве ли ки број ве жби, од
ко јих се по себ но ис ти чу оне
под на зи ви ма „Че лик 79”, „Је -
дин ство 83” и „Зи ма 85”.

– Уче ству ју ћи у рат ним
дејстви ма од 1991. до 1995.

годи не, сва бор бе на деј ства
бри га да је из во ди ла стро го по -
шту ју ћи ме ђу на род но рат но
пра во. На те ри то ри ји Ба на та
ре дов но је пру жа ла по моћ у
свим ван ред ним си ту а ци ја ма,
са ра ђи ва ла с ло кал ном са мо -
у пра вом у свим сфе ра ма дру -
штве ног жи во та и ра да и због

то га је до би ла Ок то бар ску на -
гра ду гра да Пан че ва – ис та -
као је пу ков ник Кан дић.

Под се ћа ња ра ди, спо ме ник
„Мо ли тва” ау то ра Ни ко ле Ри -
ка но ви ћа, ко ји се на ла зи код
До ма вој ске у Пан че ву, по -
све ћен је упра во 51. ме ха ни -
зо ва ној бри га ди, а от кри вен
је пре две го ди не ка да је обе -
ле же но по ла ве ка од осни ва -
ња бри га де.

Удру же ње за не го ва ње тра -
ди ци ја 51. ме ха ни зо ва не бри -
га де на ја вљу је да се у на ред -
ном пе ри о ду оче ку је об ја вљи -
ва ње пу бли ка ци је „Мо но гра -
фи ја 51. ме ха ни зо ва не бри га -
де”, фор ми ра ње бри гад не со -
бе у На род ном му зе ју у Пан -
че ву, као и одр жа ва ње из бор -
не скуп шти не удру же ња, ко -
јем ће те жи ште ак тив но сти би -
ти усме ре но на под мла ђи ва ње
члан ства.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву, у три одво је не ак ци је, ухап -
си ли су у по не де љак, 21. сеп -
тем бра, З. Л. (1985) из Пан -
че ва и И. Ђ. (1977) из
Вр шца, због по сто ја ња
осно ва сум ње да су из -
вр ши ли кри вич но де -
ло нео вла шће на про -
из вод ња и ста вља ње у
про мет опој них дро га,
као и Н. М. (1994) из
Ко ви на, осум њи че ног за
нео вла шће но др жа ње опој -
них дро га.

По ли ци ја је при ли ком пре -
тре са ста на З. Л. про на шла око
540 гра ма ма ри ху а не и око 18
гра ма ам фе та ми на, док је у
ку ћи Н. М. про на ђе но око 80
гра ма ма ри ху а не. У до ма ћин -
ству И. Ђ. по ли ци ја је от кри ла
за сад са око 14 ки ло гра ма

индиј ске ко но пље у си ро вом
ста њу.

На ред ног да на, у уто рак, 22.
сеп тем бра, при пад ни ци Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва у

Вр шцу, у још две одво је -
не ак ци је, ухап си ли су
С. Т. (1992) и Д. Ђ. (1968)
из Вр шца, због по сто ја -
ња осно ва сум ње да су

из вр ши ли кри вич но де -
ло не до зво ље но скла ди -

ште ње ро бе. По ли ци ја је
у дво ри шту С. Т. про на -

шла око 580 ли та ра наф те у
пла стич ним ка ни сте ри ма и без
пра те ће до ку мен та ци је.

Пре тре сом ста на и дру гих
про сто ри ја Д. Ђ. про на ђе но је
29 џа ко ва с 310 ки ло гра ма ре -
за ног ду ва на, па се он сум њи -
чи и да је по чи нио кри вич но
де ло не до зво љен про мет ак ци -
зних про из во да. Д. К.



Као и сва ке го ди не, Град ска
упра ва је по зва ла гра ђа не,
прав на ли ца и све дру ге ор га -
ни за ци је да пред ло же кан ди -
да те за Но вем бар ску на гра ду,
ко ја се тра ди ци о нал но до де -
љу је по во дом Да на гра да. На -
гра де се до де љу ју фи зич ком
или прав ном ли цу ко је има
пре би ва ли ште на те ри то ри ји
Пан че ва за нај вред ни ја до стиг -
ну ћа у обла сти ма умет но сти,
на у ке, ар хи тек ту ре и ур ба ни -
зма, но ви нар ства, обра зо ва ња,
спо р та, при вре де, ме ди ци не,
со ци јал ног и ху ма ни тар ног ра -
да. Пред лог у пи са ној фор ми
ко ји са др жи по дат ке о кан ди -
да ту и де таљ но обра зло же ње о
до стиг ну ћу или ре зул та ти ма
ра да за ко је се кан ди дат пред -
ла же, као и лич не по дат ке
пред ла га ча (име, пре зи ме,
адре су) тре ба до ста ви ти на пи -
сар ни цу у Град ском услу жном
цен тру у згра ди Град ске упра -
ве нај ка сни је до 15. ок то бра.

Нај ви ше град ско при зна ње до -
де љу је се од 1962. До бит ни ка је
би ло из свих сфе ра дру штве ног
жи во та. Да нас по сто ји мо гућ -
ност да Но вем бар ска на гра да
бу де до де ље на по је дин цу или
гру пи за за јед нич ко вред но дело.

Ре ци мо, под нај вред ни јим до -
стиг ну ћем у обла сти умет но сти
под ра зу ме ва се из у зет но де ло,
као што је оно књи жев ног и
пре во ди лач ког ства ра ла штва,
при ка за но филм ско оства ре ње,
де ло из ве де но на по зо ри шној
сце ни или у кон церт ној дво ра -
ни, из ло же но у га ле ри ји… Ка да
је реч о обла сти на у ке, жи ри
во ди ра чу на о то ме да ли се ра -
ди о при зна том на уч ном оства -
ре њу или про на ла ску, а у обла -
сти ме ди ци не ва жни су ре зул -
та ти из у зет не вред но сти по је -
дин ца ко ји ма је дао зна ча јан
до при нос уна пре ђе њу здрав стве -
не за шти те љу ди.

Мо гу ће је пред ла га ти су гра -
ђан ке и су гра ђа не за њи хо ва
оства ре ња у но ви нар ству или
пу бли ци сти ци, од но сно за кре -
а тив ни до при нос уре ђи ва њу ру -
бри ке, еми си је и про гра ма ко -
ји ма се зна чај но до при но си ин -
фор ми са њу гра ђа на Пан че ва,
као и оне ко ји иза се бе, у обла -
сти обра зо ва ња, има ју из у зет не
ре зул та те вас пит но-обра зов ног
или ин струк тив ног ра да. На рав -
но, за ре зул та те свог ра да на -
гра ду мо гу до би ти и вр хун ски
спор ти сти и спорт ски струч ња -
ци, нај бо љи ар хи тек ти, ис так -
ну ти при вред ни ци, вред ни соци -
јал ни рад ни ци и ху ма ни тар ци.

Ви сок ле ги ти ми тет жи ри ја

Ове го ди не, због пан де ми је ко -
ро на ви ру са, не ма уна пред
позна тих до бит ни ка: злат на
меда ља на ве ли ким ме ђу на род -
ним так ми че њи ма увек је

доноси ла и Но вем бар ску на -
гра ду оно ме ко је тро феј за -
слу жио. Ду шан ка Сте па нов,
шеф про то ко ла у Град ској упра -
ви, на гла ша ва да вре ди под се -
ти ти да се до бит ни ци би ра ју
из ме ђу при спе лих име на ко је
кан ди ду ју гра ђа ни, а не на осно -
ву лич ног са зна ња чла но ва жи -
ри ја да је не ко по сти гао успех.
До да је:

– То ка жем јер се де ша ва ло
да чу јем при мед бе и ко мен та -
ре да је на гра ду тре ба ло да до -
би је не ка осо ба или гру па љу -
ди, а ни је. И, мо жда су гра ђа -
ни би ли у пра ву, они ко је по -
ми њу су сво јим ус пе си ма за и -
ста за слу жи ва ли да бу ду на ли -
сти по тен ци јал них до бит ни ка,
али то се ни је до го ди ло јер,
под вла чим, ни је их ни ко пред -
ло жио. Пред ла га чи по не кад
спу сте кри те ри јум, па сва ки
успех ко ји је за по хва лу свр -
ста ва ју у из у зе тан, што тре ба
да бу де ме ра на гра де. И чла -
но ви жи ри ја има ју раз ли чи те
кри те ри ју ме од лу чи ва ња – не -
ко др жи ви со ку гра ни цу, док
не ко сма тра да љу де ва ља под -
ста ћи на гра ђи ва њем. За то ми -
слим да је до бро што жи ри има
13 чла но ва, јер се ти ме обез бе -
ђу је ве ћи ле ги ти ми тет.

Жи ри ју ко ји је прет ход них
го ди на од лу чи вао о до бит ни -
ци ма на гра да ис те као је ман -
дат, па се на сед ни ци Скуп -
шти не гра да оче ку је име но ва -
ње но вог са ста ва жи ри ја, ко ји
ра ди во лон тер ски. За чла на жи -
ри ја, на пе ри од од че ти ри го -
ди не, мо же се име но ва ти ли це
ко је сво јим угле дом до стој но
ре пре зен ту је област из ко је се
пред ла же до де ла при зна ња. Од -
лу ка се до но си ве ћи ном гла со -
ва од укуп ног бро ја чла но ва.

Ди ри гент ки ња Ве ра Ца ри на,
ко ја је би ла пред сед ник жи ри -
ја од 2015, при ча да се ње го ви
чла но ви, прак тич но, са ста ју
двапут, да се сви ма те ри ја ли
доби ја ју по штом, а већ не ко -
ли ко го ди на меј лом. Об ја шњава:

– Пр ве го ди не је би ло
прегласа ва ња, па сам се по том

тру ди ла да про ди ску ту је мо о
сва ком пред ло гу, без об зи ра на
то што су чла но ви до би ли до -
ку мен та ци ју ра ни је и има ли
при ли ку да је про у че. Оно што
је ту жно: по след њих го ди на је
би ло ре ла тив но ма ло пред ло -
га. Би ло је и та ко зва них „са -
мо пре дло га”, што је на рав но
скан да ло зно. Та кви пред ло зи
ни су мо гли да про ђу. Би ло је и
на ив них, до бро на мер них пред -
ло га ко ји не мо гу да по зна ча ју
уђу у ужи из бор. Мо рам при -
зна ти да је у том кон тек сту би -
ло ре ла тив но ла ко до но си ти
од лу ке, јер је пра вих кан ди да -
та би ло ма ло. Чла но ви ко ми -
си је, у овом са зи ву, ни су пре -
те ра но ко мен та ри са ли пред ло -
ге – мо жда и за то што су они
ствар но из у зет ни са ми „ис пли -
ва ва ли” као фа во ри ти.

Ла у ре а ти кроз исто ри ју

Ви ше де це ни ја, од 1962. го ди -
не, ка да је пр ви пут до де ље но,
нај ви ше град ско при зна ње но -
си ло је на зив Ок то бар ска на -
гра да. Из ме ном да ту ма Да на
гра да и на гра да је до би ла да -
на шње име. Те пр ве го ди не ла -
у ре а ти су би ли ле кар Ђор ђе
Пав ко вић Бу гар ски, сли кар Сто -
јан Тру мић, „Ате ље мла дих”,
Пе та стам бе на је ди ни ца и спор -
ти сти Ду шан Па тић и Об рад
Срет ко вић.

То ком ше зде се тих на гра ду су,
по ред број них по је ди на ца, осва -
ја ли и Стре љач ка дру жи на „Пан -
че во 1813”, Пи о нир ски од ред
„Па ја Мар га но вић”, КУД „Абра -
ше вић”, Шах-клуб „Иво Кур јач -
ки”, Ра дио-клуб „Ми хај ло Пу -
пин”, „Ате ље мла дих”, ЖРК „Ди -
на мо”… На ред не де це ни је до -
бит ни ци су би ли број ни умет -
ни ци, ле ка ри, про фе со ри, су -
ди је, спор ти сти, ин же ње ри, али
и ви со ко ква ли фи ко ва ни рад ни -
ци. На рав но, „при зна те” су и
ор га ни за ци је и ко лек ти ви, као
што су Кро јач ка за дру га „Мо -
да”, Фа бри ка на ме шта ја „Гај”,
Хор „Јо ван Бан дур”, „Утва”, Пи -
ва ра, „Азотара”…

Осам де се те су про шле у зна -
ку рад ни ка; ско ро сва ке го ди -
не је не ки не и мар из та да ин -
ду стриј ског цен тра Ср би је до -
би јао Ок то бар ску на гра ду. Уз
њих, на би ну су да при ме на -
гра ду из ла зи ли и ру ко во ди о ци
и пред став ни ци не ко ли ко
основ них и сред њих шко ла,
Омла дин ске рад не бри га де
„Сте ви ца Јо ва но вић”, КУД-а
„Пе те фи Шан дор”, На род ног
му зе ја, Цр ве ног кр ста, По кре -
та го ра на „Бра ца Пе тр ов”,
Фабри ке обу ће, Из ви ђа ча
„Стеви ца Јо ва но вић”, Ђач ке за -
дру ге „До ло во”, Деч јег дис пан -
зе ра… Ок то бра 1989, по ред
оста лих, ис та кли су се Фа бри -
ка обу ће „Иво Кур јач ки”, Архив
и – „Пан че вац”.

Де ве де се тих су част да их
на гра ди град у ко ме жи ве до -
би ли, ре ци мо, пи сац Ва са Пав -
ко вић, кла ри не ти ста Вељ ко
Клен ков ски, ба ле ри на Аш хен
Ата љанц, по љо при вред ник Ђу -
ро Ко ва че вић, ка ја каш Ср ђан
Ма ри ло вић, џу ди ста Слав ко
Ста ни шић, глу мац Не бој ша
Гло го вац, сли кар ка На да Оњин
Жу жић, дра ма тург Ми лош Ни -
ко лић, драм ски умет ник Сто -
јан Ри стић Не рон, ка ра ти ста
Пе ђа Сто ја ди нов… По след ње
го ди не те де це ни је на гра ђе но
је и РТВ Пан че во, та да шњи све -
ти о ник у ми ло ше ви ћев ском
мра ку. Но ви ми ле ни јум као ла -
у ре а ти „отво ри ли” су стрип-цр -
тач Алек сан дар Ра ке зић Зо -
граф, ве те ри нар ка Гор да на Бли -
тва и ху ма ни та рац Ми ла дин
Гра о вац, а по том су то по ста ли
и спорт ски но ви нар Мар ко
Драк шан, по сла сти чар-ху ма -
ни та рац На ил Ра ма да ни…

Пр ви до бит ни ци Но вем бар -
ске на гра де, 2004, би ли су ка -
ра тист ки ња Ива на Ђу рич ков,
глу ми ца Ја сми на Ве чан ски, но -
ви нар „Пан чев ца” Ми лан Мир -
ко вић, сли кар Ми ли вој Ђор ђе -
вић и ани ма тор Урош Кр ча ди -
нац. За тим, то су би ли, из ме ђу
оста лих, и ди рек тор Ар хи ва
Ми лан Јак шић, при ват ни пред -
у зет ник Ми ро слав Кр ша нин,
ху ма ни та рац Вла ди мир Де а но -
вић Ден ди, мод на кре а тор ка
На та ша Ша рић, атле ти чар ка
Ма ри на Мун ћан, ди рек тор ка
ПИО фон да Иван ка Ба ра ше -
вић, кар ди о лог др Рад ми ла Јев -
то вић, пли ва чи ца и њен тре -
нер На ђа и Се ба сти јан Хигл,
ди ри гент ки ња Ве ра Ца ри на, др
Мо ша Мар ко вић, три а тло нац
Вла ди мир Са вић, ау то мо би ли -
ста Ду шан Бор ко вић, док тор
фи зич ких на у ка Дра го љуб Цу -
цић, про то је реј ста вро фор Сте -
ван Уро шев, пе сни ки ња Дра -
га на Мла де но вић, пе да гог Пре -
драг Стар че вић, хи рург др Ду -
шан Сто јић, но ви нар Дра ган
Ву ја чић, књи жев ник Ву ле Жу -
рић, пу бли ци ста Иван Ивач ко -
вић… Прет ход не го ди не Но -
вем бар ска на гра да оти шла је у
ру ке сли ка ра Ву ка Вуч ко ви ћа.

Ал пи ни ста Лам брос Ху де лу -
дис је 2008. го ди не од био да
при ми на гра ду због не сла га ња
с по ли ти ком та да шње град ске
вла сти. То је је ди ни та кав
случај.

Су гра ђан ке и су гра ђа ни,
пред ла жи те кан ди да те за до -
бит ни ке Но вем бар ске на гра де,
од вас за ви си ко ће по не ти нај -
ви ше пан че вач ко при зна ње.
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У на шем гра ду жи ве осо бе вред не сва ког по што ва ња

Предлагачи понекад
спусте критеријум, 
па сваки успех који је
за похвалу сврставају
у изузетан, што треба
да буде мера награде.
И чланови жирија
имају различите
критеријуме
одлучивања.

Жи ви мо у дру штву у ко јем је сва ки дру ги чо век нер -
вни бо ле сник, а уз то убе ђен да све зна и да се у све
раз у ме. Има ли смо кад на у чи ти да, уко ли ко же ли те да
се ба ви те ови ме чи ме се ми ба ви мо, свр ста ва ње на би -
ло ко ју стра ну је по губ но јер вам за ма гли по глед. Но и
по ред то га вас че ка ети ке та и свр ста ва ње на ову или
ону стра ну. Али то је ма ње ва жно од чи ње ни це да жи -
ви мо у ду бо ко по де ље ном дру штву у ко јем је нај бит -
ни ја ствар је сте ли Цр но го рац, Ср бин, Му сли ман… и
ко јој по ли тич кој оп ци ји при па да те. Чак се иде до тле
да је дан дио љу ди ко ји при па да ју срп ском кор пу су ве -
о ма енер гич но и са за ди вљу ју ћим за но сом и си гур но -
шћу из но си тврд ње да Цр но гор ци не по сто је. Кад се
срет не те с та квим вр ста ма лу ди ла, по ста је не бит но је -
сте ли за Ми ла или, ка ко ре ко сте, за ли ти ја ше јер, ко
год да пре ваг не, све сни сте чи ње ни це да су као при -
мар не ства ри по ста вље не лу до сти. Кад то ка же мо, не
ми сли мо да на ци ја или тра ди ци ја ни су ва жне, али се у
Цр ној Го ри, а ре кло би се и на Бал ка ну уоп ште, о то ме
при ча као да се ра ди о, да опро сти те, ку по ви ни жва ка
на тра фи ци. Све у све му, кад су љу ди лу ди, сун це леп -
ше ру ди.

(„The Books of Knjige”, „Да нас”, 19. сеп тем бар)

* * *
Ви ди те, нај те же ми па да да кри ти ку јем сво ју зе мљу.
Иа ко 25 го ди на жи вим у ино стран ству и ду го имам
швај цар ско др жа вљан ство, још увек у мо јој би о гра фи -
ји сто ји да сам срп ски ди ри гент и на то сам из у зет но
по но сан. С дру ге стра не, пра тио сам пу тем лајвстри ма
не ке кон цер те – по след њи је био отва ра ње се зо не ис -
пред згра де На род ног по зо ри шта – и не мам мно го то га
ле пог да вам ка жем. Ми слим да је срп ским кул тур ним
ин сти ту ци ја ма по пут „Ко лар ца” и На род ног по зо ри -
шта по треб на хит на ре фор ма, ор ке стри и по зо ри шта
ши ром Ср би је је два пре жи вља ва ју. Док се но вац ба ца
на бу да ла шти не као што су фон та не, но во го ди шња ра -
све та, ра зни спо ме ни ци, гон до ле и јар бо ли, што је по
ме ни нео пи сив кич, кул тур не ин сти ту ци је та во ре или
је два пре жи вља ва ју. По треб на је ја сна иде ја о ва жно -
сти и фи нан си ра њу кул тур них ин сти ту ци ја, шта су ин -
сти ту ци је од ло кал ног и на ци о нал ног, а шта од ин тер -
на ци о нал ног зна ча ја за др жа ву и ње не гра ђане.

(Ди ри гент Ср бо љуб Ди нић, пор тал „Но ва.рс ”, 19.
сеп тем бар)

* * *

* * *
Нај ви ше ме нер ви ра то што ни сам сло бо дан да мо гу
да на сту пам и пу ту јем, и да сам од лу чу јем где ћу и ка -
да и ка ко да ље. Тај не до ста так сло бо де је гро зан. У
исто вре ме док смо за тво ре ни због ко ро на ви ру са, де -
ша ва ју се не ке про ме не за ко је сма трам да ни су до бре.
Ту ми слим да нас дру штво по ку ша ва од го ји ти да бу де -
мо још по слу шни ји… Да нам, кроз ове ме ре, до дат но
пад не мо рал. Ми слим да ће мо се ипак не ка ко на кра ју
из ву ћи и по но во вра ти ти у ста ње у ко јем смо би ли…

(Му зи чар Зо ран Пре дин, фронт мен гру пе „Лач ни
Франз”, „Но ва С”, 20. сеп тем бар)

* * *
Мо рам ре ћи да, све до пред крај осам де се тих го ди на,
уоп ште ни сам раз у ме ла раз ме ре и ре тро град ност на -
ци о на ли зма, да не го во рим о кле ро на ци о на ли зму. Сма -
тра ла сам да је ста љи ни зам нај го ре што нас је мо гло
за де си ти. Тек с до ла ском Ми ло ше ви ћа на власт схва -
ти ла сам да фа ши зам ни је ви ше са мо део на ше про -
шло сти. Би ла сам за па ње на у ко јој ме ри и у ком бро ју
су уче ни и углед ни љу ди око ме не, на овај или онај на -
чин, по др жа ва ли Ми ло ше ви ћа и ње го ву зло чи нач ку
по ли ти ку. Са ис ку ством и па ме ћу да нас, све сна сам
то га да ће још мно го во де про те ћи док не е вроп ски део
Бал ка на ис ко ра чи из кле ро на ци о на ли стич ке за ту ца -
но сти. Ве ру јем и знам да, упр кос тре нут ној до ми на ци -
ји кле ро на ци о на ли ста на по ли тич кој сце ни у нас и у
све ту, ста са ва но ва ге не ра ци ја љу ди ко ји се успе шно
од у пи ру сва ко вр сном кло ни ра њу и на ла зе сво је ме сто
и уло гу у гло бал ној аре ни где се љу ди бо ре за ху ма ни -
ју, без бед ни ју, зе ле ни ју и про све ће ни ју пла не ту, па са -
мим тим и Бал кан. Нек им је са сре ћом.

(Адво ка ти ца Та ња Пе то вар, „Ал Џа зи ра”, 20. сеп -
тем бар)

КОНЦЕПТ У СУ СРЕТ ДА НУ ГРА ДА (1): СВЕ О НО ВЕМ БАР СКОЈ НА ГРА ДИ

ОД ГРА ЂА НА ЗА ВИ СИ КО ЈЕ СЛА ВО ДО БИТ НИК

Страну припремио
Синиша 

Трајковић
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ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ О
ТОКОВИМА ОТ ПА ДА

Ба ца мо хра ну!
Пре ма на во ди ма На ци о нал не али -
јан се за ло кал ни еко ном ски раз -
вој (НА ЛЕД), у Ср би ји се го ди -
шње ба ца го то во 250.000 то на хра -
не или 35 то на по ста нов ни ку. Са -
мо у уго сти тељ ском сек то ру се на -
ру чу је око 120.000 то на на мир ни -
ца, од ко јих јед на тре ћи на за вр -
ши на де по ни ји, где осло ба ђа ју
ве ли ке ко ли чи не штет них га со ва,
уме сто да бу ду упо тре бље не за
про из вод њу енер ги је, хра не за жи -
во ти ње или ком по ста.

Реч је о ре зул та ти ма ис пи ти ва -
ња ко је је део про јек та „Од го вор -
но упра вља ње от па дом од хра не”
иза ко га сто је  НА ЛЕД и Не мач ка
ор га ни за ци ја за ме ђу на род ну са -
рад њу – (ГИЗ). Ис тра жи ва ње о по -
зна ва њу про це ду ра за од го вор но
упра вља ње от па дом од хра не по -
ка за ло је да у срп ским уго сти тељ -
ским објек ти ма на днев ном ни воу
у про се ку на ста не око осам ки ло -
гра ма от па да од хра не, а у здрав -
стве ним уста но ва ма у ко ји ма се
при пре ма и слу жи хра на сва ко -
днев но чак три и по пу та ви ше –
до 28 ки ло гра ма.

Нај ве ћи број уста но ва у ко ји ма
се от пад од хра не не збри ња ва на
аде ква тан на чин као глав ни пред -
у слов да би по че ли да га одва ја ју
на во де по тре бу по сто ја ња од го ва -
ра ју ће ин фра струк ту ре, оба ве зу ју -
ћег за кон ског окви ра, али и уво ђе -
ње под сти цај не по ли ти ке ко јом би
се на гра ди ло пра вил но упра вљање.

ЕПС У АК ЦИ ЈИ ЗА МЕ НЕ
СТРУЈ НИХ ОР МА РИ ЋА

Тро шак на 
ра чун др жа ве

Пре ма на ја ва ма ЕПС-а, до кра ја
го ди не сва мер на ме ста за стру ју
по ста ју вла сни штво Опе ра то ра ди -
стри бу тив ног си сте ма „ЕПС Ди -
стри бу ци је” и ова рад на је ди ни ца
на ци о нал ног енер гет ског ги ган та
на да ље ће бри ну ти о бро ји ли ма.
То кон крет но зна чи да ће рад ни ци
овог пред у зе ћа за ме ни ти ста ре др -
ве не ор ма ри ћа за бро ји ла но вим
ме тал ним или пла стич ним. Ка ко
ка жу у ЕПС-у, до са да је за ме ње но
590.000 та квих мер них ме ста.

„ЕПС Ди стри бу ци ја” ће по утвр -
ђе ном ре до сле ду оба вља ти за ме ну
ор ма ра и ста рих стру јо ме ра но вим
ди ги тал ним, а исто та ко ме ња ће и
ин ста ла ци је за јед но с при кључ ном
опре мом. Ре кон струк ци је и за ме -
не би ће са мо та мо где је угро же на
без бед ност.

У Ср би ји има пре ко 3,5 ми ли о -
на струј них мер них ме ста у ка те -
го ри ји до ма ћин ста ва, а пре ма пла -
ну ко ји је одо бри ла Аген ци ја за
енер ге ти ку, до кра ја го ди не би тре -
ба ло да их бу де за ме ње но ми ли он
и по. Ва жно је ис та ћи да гра ђа ни
не сно се ни ка кве тро шко ве за ре а -
ли за ци ју овог по сла.

ЕУ ПО ДР ШКА ШКО ЛА МА

Раз вој ди ги тал ног 
уче ња

Из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј -
ског спо ра зу ма о бу џет ској по мо ћи
Европ ске уни је у обла сти ре фор ме
си сте ма обра зо ва ња пред ви ђе но је
да 1,8 ми ли о на евра бу де усме ре но
за по др шку обра зо ва њу де це из со -
ци јал но угро же них поро ди ца.

Не у тро ше на сред ства, она ко ја су
оста ла на ра чу ну због об у ста вља ња
де ла ак тив но сти у обла сти ре фор -
ме обра зо ва ња услед пан де ми је ко -
ви да 19, би ће ис ко ри шће на за по -
др шку раз во ја, стан дар ди за ци ју и
над зор ин клу зив них си сте ма за ди -
ги тал но уче ње, ус по ста вља ње би -
бли о те ка за ин фор ма ци о не и ко -
му ни ка ци о не тех но ло ги је, као и за
раз вој ка па ци те та школ ског осо бља
за пру жа ње пси хо со ци јал не по др -
шке и по др шке то ком уче ња за уче -
ни ке из ра њи вих гру па.

По др шка здрав стве ном
си сте му

Про то ко мер је основ на
кисе о нич ка пот по ра
намење на за го то во 
70 од сто па ци је на та
оболе лих од ви ру са

Про шле не де ље Уни цеф је до ста вио
50 про то ко ме ра за Кли нич ки цен тар
Ср би је и КБЦ „Дра ги ша Ми шо вић”, а
њи хо ву на бав ку је омо гу ћи ла ком па -
ни ја НИС, ко ја се ода зва ла по зи ву
Уни це фа при ват ном сек то ру за при -
ку пља ње сред ста ва за на бав ку опре -
ме за здрав стве не уста но ве у Ср би ји.
Из овог кон тин ген та про то ко ме ра, 20
је на ме ње но Ин фек тив ној кли ни ци,
10 Кли ни ци за пул мо ло ги ју, 10 Кли -
нич ком цен тру Ср би је и 10 КБЦ-у
„Дра ги ша Ми шо вић”. Док нај у гро же -
ни ји па ци јен ти до би ја ју по др шку по -
мо ћу ре спи ра то ра, про то ко мер је
основ на ки се о нич ка пот по ра на ме ње -
на за го то во 70 од сто па ци је на та обо -
ле лих од ко ро на ви ру са ко ји ма су по -
треб не до дат не ко ли чи не ки се о ни ка.

– По др шка здрав стве ним уста но -
ва ма је дан је од те ме ља дру штве но
од го вор ног по сло ва ња НИС-а. Же -
ли мо да, ко ли ко је у на шој мо ћи, до -
при не се мо на по ри ма Ср би је на су -
зби ја њу епи де ми је и за то смо се ода -
зва ли по зи ву Уни це фа за на бав ку
потреб не ме ди цин ске опре ме. То је

ујед но на чин да ис ка же мо за хвал -
ност ле ка ри ма за њи хо ве ван ред не
на по ре у овом пе ри о ду, као и да до -
при не се мо да на ши су гра ђа ни има ју
још бо ље усло ве за ле че ње. Ова епи -
де ми ја је по ка за ла ко ли ки је зна чај
со ли дар но сти и НИС ће и у на ред -
ном пе ри о ду, као и до са да, на ставити

са сна жном по др шком за јед ни ци –
из ја вио је Ки рил Тјур де њев, ге не рал -
ни ди рек тор НИС-а, при ли ком уру -
чи ва ња ове нео п ход не ме ди цин ске
опре ме.

Др Је ле на За је га но вић Ја ко вље вић,
ру ко во ди те љка Про гра ма за здравље
и ра ни раз вој де це у Уни це фу у Ср би -
ји, из ра зи ла је огром ну за хвал ност

срп ској по слов ној за јед ни ци на истин -
ској со ли дар но сти, јер је ова ме ђу на -
род на ор га ни за ци ја за хва љу ју ћи њи -
ма на ба ви ла зна чај не ко ли чи не ме -
ди цин ске и за штит не опре ме ка ко би,
од са мог по чет ка епи де ми је, по др жа -
ла здрав стве ни си стем Ср би је и па -
ци јен ти ма обо ле лим од ко ви да 19

омо гу ћи ла ква ли тет ну здрав стве ну
зашти ту.

– Дра го нам је да нам се при кљу -
чи ла ова ко зна чај на ком па ни ја као
што је НИС и по мо гла нам да обез бе -
ди мо 50 про то ко ме ра, ко ји су са да
нај по треб ни ји здрав стве ним уста но -
ва ма. Уни цеф на ста вља да пру жа
потреб ну по др шку ле ка ри ма и свим

дру гим здрав стве ним рад ни ци ма и
са рад ни ци ма, јер са мо за јед но мо же -
мо успе шно да пре ва зи ђе мо иза зо ве с
ко ји ма се су о ча ва здрав стве ни си стем
због но вог ко ро на ви ру са – до да ла је
др Је ле на За је га но вић Ја ко вље вић.

Ди рек тор Кли нич ког цен тра Ср би -
је, про фе сор др Ми ли ка Аша нин, из -
ра зио је за хвал ност овој ор га ни за ци -
ји Ује ди ње них на ци ја за до на ци ју нај -
ква ли тет ни јих апа ра та за ки се о нич -
ку те ра пи ју и об ја снио ко ли ко је до -
ни ра на опре ма ва жна.

– Про то ко ме ри ки се о ни ка ко је смо
до би ли нео п ход ни су за ле че ње
пацијенaта обо ле лих од ко ви да, јер
им омо гу ћа ва ју да до би ју до дат ни ки -
се о ник, олак ша ва ју те го бе и ти ме мно -
гим па ци јен ти ма по ма жу да из бег ну
фа зу у ко јој је ре спи ра тор нео п хо дан.
Кли нич ки цен тар Ср би је је за јед но са
Ин фек тив ном кли ни ком и Кли ни ком
за пул мо ло ги ју до био до са да укуп но
95 про то ко ме ра ки се о ни ка и 10 но -
вих, нај са вре ме ни јих ре спи ра то ра,
док у на ред ном пе ри о ду оче ку је мо да
нам стиг не и 30 ки се о нич них кон -
цен тра то ра. На ма је то из у зет но ва -
жна и нео п ход на опре ма и ве ру је мо
да ће се на ша са рад ња са Уни це фом
на ста ви ти са истим ин тен зи те том и у
на ред ном пе ри о ду – ре као је он.

Уни цеф је у ју лу по слао апел по -
слов ној за јед ни ци за при ку пља ње
сред ста ва за на бав ку про то ко ме ра.
За хва љу ју ћи бр зом од го во ру при ват -
ног сек то ра, до са да је ку пље но 411
про то ко ме ра.

УНИ ЦЕФ И НИС НА ЗА ЈЕД НИЧ КОМ ЗА ДАТ КУ

Истин ска со ли дар ност

Европ ска уни ја фи нан си ра
раз вој ру рал них кра је ва

Пан че во и Ка ча ре во на
листи мо гу ћих ин ве сти ци ја

Шта све мо же за 
300.000 евра!?

У ово до ба го ди не сво де се би лан си о
про те клој ту ри стич кој се зо ни, али је
пан де ми ја ко ро на ви ру са мно ги ма сру -
ши ла пла но ве – ка ко вла сни ци ма аген -
ци ја, хо те ли је ри ма, та ко и са мим ту -
ри сти ма. Све у све му, ма ло се пу то -
ва ло, а ако се не куд и ишло, углав -
ном су то би ла ал тер на тив на ре ше ња.
За раз ли ку од ту ри стич ких рад ни ка,
гра ђа ни су овог пу та бо ље про шли,
јер је мно ги ма пре те кло због нео д ла -
ска на ле то ва ње.

Ве ћи на ту ри стич ких рад ни ка ће ле -
то 2020. пам ти ти по злу, али и ме ђу
њи ма има оних ко ји са да, по окон ча -
њу се зо не, тр ља ју ру ке. „Док јед ном
не смрк не, дру гом не сва не”, ка же на -
род на по сло ви ца и она је са свим тач -
на у овом слу ча ју. На и ме, се о ска га -
здин ства у Ср би ји за бе ле жи ла су раст
ин те ре со ва ња од ка да је про гла ше на
епи де ми ја, па та ко се зо на у овој гра -
ни ту ри зма ни је по че ла у ју ну као
ина че, већ у мар ту, с пр вим на ја ва ма
огра ни че ног кре та ња и за тва ра ња гра -
ни ца. Већ та да је по ра сло ин те ре со -
ва ње за сме шта је у се о ским до ма ћин -
стви ма, а по зна ти срп ски пор тал ко ји
афир ми ше овај об лик од мо ра и где
мо же те да бу ки ра те бо ра вак у га здин -
стви ма за бе ле жио је по раст ко ри сни -
ка услу га за не ве ро ват них 500 од сто.

Швап ске ку ће и са ла ши у Вој во ди -
ни, ет но-се ла у Шу ма ди ји, на Зла ти -
бо ру, Ста рој пла ни ни би ли су сте ци -
шта сва ко ја ких ту ри ста. Ма ги страл -
ни пу те ви су овог ле та би ли пре на тр -
па ни во зи ли ма, а мно ге у тра ву за ра -
сле пла нин ске ста зе по но во су ута ба -
не… Шум ске ја го де, бо ров ни це, шум -
ске пе чур ке и јаг њад за вр ши ли су у
сто ма ци ма, а бог ме у мно гим срп -
ским за би ти ма уз ра ки ју и до ма ћа ви -
на бан чи ло се до ду бо ко у ноћ. За хва -
љу ју ћи ко ро ни мно ги на ши гра ђа ни
му ком на те ра ни би ли су у при ли ци
да пр ви пут у жи во ту ужи ва ју у ле по -
та ма и ча ри ма срп ских ру рал них кра -
је ва. На жа лост, не ки од њих и ни су
баш би ли вич ни у том спо ју љу ди и
при ро де. У за шти ће ној при род ној оа -
зи Ув цу за бе ле жен је слу чај стра да ња
рет ке вр сте пти ца због нео д го вор ног
по на ша ња по се ти о ца – по пла ше ни

мла ди бе ло гла ви су по ви по ска ка ли
су из гне зда у Увац и по да ви ли се.

Ле те ћа из ме на

Би ло ка ко би ло, пан де ми ја ко ро не
отво ри ла је вра та раз во ју ет но-ту ри -
зма, па сто га и не тре ба да чу ди што
је не дав но ми ни стар ка за европ ске
ин те гра ци је Ја дран ка Јок си мо вић пот -
пи са ла из ме не и до пу не фи нан сиј -
ског спо ра зу ма за про грам ИПА РД 2,
ко јим је омо гу ће на до де ла бес по врат -
них сред ста ва за раз вој ру рал ног ту -
ри зма. До де ла бес по врат них сред ста -
ва из овог европ ског про гра ма по мо -
ћи до са да је би ла мо гу ћа са мо за
ула га ње у фи зич ку имо ви ну по љо при -
вред них га здин ста ва и пре ра ду и пла -
сман по љо при вред них про из во да и
про из во да ри бар ства.

Са да је отво ре на ши ро ка ле пе за мо -
гу ћих ин ве сти ци ја. По ред из град ње и
ре кон струк ци је обје ка та, суб вен ци је
из овог европ ског про гра ма по кри ва -
ју и ула га ња у на бав ку опре ме, из -
град њу пра те ћих обје ка та и деч јих
игра ли шта, пеј за жно уре ђе ње дво ри -
шта итд. Са мо за пр ви по зив, ко ји је
отво рен до 30. ок то бра, ко ри сни ци ма
је ста вље но на рас по ла га ње око 20
ми ли о на евра, ко ји мо гу би ти ин ве -
сти ра ни у ди вер зи фи ка ци ју по љо при -
вред них га здин ста ва и раз вој по сло -
ва ња, чи ме се ства ра ју усло ви за по -
ве ћа ње при хо да и стан дар да љу ди у
ру рал ним кра је ви ма. Сва ко ко има
по ро дич но по љо при вред но га здин -
ство, пред у зет ни ци, као и при вред на
дру штва ко ја су раз вр ста на у ми кро
или ма ла прав на ли ца у скла ду са за -
ко ном ко јим се уре ђу је ра чу но вод -
ство мо гу да се при ја ве  – ко ри сник у
окви ру јед ног про јек та мо же до би ти
под сти цај у из но су од 5.000 до 300.000
евра.

Ин ве сти ци ја мо ра би ти на се лу

За је дан про је кат, ко ји мо же би ти са -
чи њен од ви ше раз ли чи тих ин ве сти -
ци ја, ко ри сни ци ИПА РД ме ре 7 мо ћи
ће да по вра те и до 65 од сто из но са
ин ве сти ци је. Ин ве сти ци је ко је су

прихва тљи ве ра зно ли ке су и од но се
се на све од из град ње и ре кон струк ци -
је обје ка та за сме штај до пеј за жног
уре ђе ња дво ри шта, из град ње те ре на за
ре кре а ци ју, про сто ра за де гу ста ци ју и
про да ју хра не и пи ћа, на бав ку би цикала,
из ра ду веб-сај та за при каз ту ри стич ке
по ну де, на бав ку опре ме за про из вод њу
енер ги је из об но вљи вих из вора.

Пре ма ре чи ма Ђор ђа Ста ји ћа, вла -
сни ка ет но-ку ће у До ло ву, ово је од -
лич на при ли ка за све ко ји има ју мо -
гућ ност за раз вој ове де лат ност. Ка ко
је ре као, сва ка по моћ је до бро до шла,
али она ни је до вољ на јер, пре ма ње го -
вом ми шље њу, код нас још увек не по -
сто ји ја сан си стем ко ји ће омо гу ћи ти
одр жи ви раз вој ове ту ри стич ке гра не.

За ни мљи во је да ко ри сник сред ста -
ва ИПА РД-а не мо ра да има пре би ва -
ли ште у ру рал ном под руч ју, већ мо -
же да има пре би ва ли ште на би ло ком
де лу те ри то ри је Ср би је, али ме сто ин -
ве сти ци је мо ра би ти у ру рал ном кра -
ју. С дру ге стра не, под но си лац зах те -
ва не мо ра, али мо же би ти ли це ко је
се већ ба ви пру жа њем услу ге сме шта -
ја у уго сти тељ ском објек ту. Мо гу ће је
ин ве сти ра ти у би ло ко ји тип уго сти -
тељ ског објек та за сме штај ко ји се ка -
те го ри ше, та ко да ни је оба ве зно има -
ти се о ско ту ри стич ко до ма ћин ство.

ЗБОГ ПАН ДЕ МИ ЈЕ КО ВИ ДА 19 СЕ О СКИ ТУ РИ ЗАМ ДО ЖИ ВЕО ПРО ЦВАТ

КО ЗНА – ЗНА!
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6 ЗДРАВЉЕ

У гр че ви том сти ску бе са

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо у не ком
тре нут ку би ли у пот пу но сти
са вла да ни на ле том бе са ко ји
с не ве ро ват ном си ли ном бло -
ки ра во љу и спо соб ност ра -
ци о нал ног ми шље ња.

Ухва ће ни у зам ку, ко ју смо
нај че шће са ми се би по ста ви -
ли, гу би мо до дир са ствар но -
шћу и свет и љу де око се бе
са гле да ва мо са -
мо као прет њу,
крив це за не ку
не прав ду или
пот  це  њу  је  мо
њи хо ву ва -
жност. Док се
на ла зи мо у гр -
че ви том сти ску
бе са, сле пи смо
и глу ви за би ло
ко ји дру га чи ји
на чин ре а го ва -
ња на да ту
окол ност.

Иа ко је раз -
лог уза вре ле
емо ци је бе са за
пар тре ну та ка
не стао у про -
шло сти, оно што пра ви и по -
ја ча ва ре ак ци ју је, у ства ри,
на ше соп стве но ми шље ње о
то ме. Ми сли се ха о тич но ле -
пе јед на за дру гу пра ве ћи нам
ре ал ност у ко јој смо без са -
мо кон тро ле, емо тив но „раз -
би је ни” уз све при сут ну ра -
сту ћу же љу за осве том.
Ве о ма че сто се осе ћај
бе са пре но си из
да на у дан,
по ста је -
мо оку -
пи  ра  ни
пра вље -
њем пла но -
ва и кон стру -
и са њем не ве ро -
ват них ре ше ња за вра -
ћа ње „ми ло за дра го”
узро ку на шег бе са. У тој
фа зи је вр ло че сто и де -
струк тив но по на ша ње пре ма
„не ду жним” ства ри ма, ко је
„стра да ју” са мо за то што смо

их по ве за ли са осо бом на ко -
ју су усме ре не све на ше ми -
сли и ак ци је. По сред но же -
ли мо да на не се мо ште ту не -
кој осо би уни шта ва њем ства -
ри ко је јој при па да ју. Је ди но
што успе ва мо да уни шти мо
је са мо по што ва ње и то уру -
ша ва ње на ста вља мо све док
се не до ве де мо у ста ње без из -
ла за и огор че но сти. Ако се не
за у ста ви мо ра ни је, та да је пра -
во вре ме да схва ти мо и иден -
ти фу ку је мо је ди ног крив ца за
емо тив ни ха ос ко ји смо ство -
ри ли. Са ми смо да ли моћ дру -
го ме да нас по вре ди. По гре -
шна оче ки ва ња су нај че шћа
уда р на игла за ра за ра ју ћи на -
лет бе са ко јим пу ни мо сво је
да не при да ју ћи му (из ми шље -
ну) ва жност ко ју не за слу жу -
је.

Ка да од лу чи мо да на пра -
ви мо от клон из ха о са ко ји
смо на пра ви ли од жи во та,
пре пу шта ју ћи се не ми ло срд -

ним уда ри ма
бе са и по вре ђе -
но сти, пра ви је
тре ну так за дру -
га чи ју ак ци ју.
Уме сто да тро -
ши мо ми сли и
енер ги ју за уру -
ша ва ње соп -
стве не лич но -
сти, тре ба да ис -
ко ри сти мо сву
ту сна гу за про -
на ла же ње хра -
бро сти за до но -
ше ње од лу ке о
про ме ни. Као и
сва ка олу ја, и
ова лич на на -
пра вље на од бе -

са, ту ге и по вре ђе но сти пра -
ви ве ли ку ште ту. Иш чу па нам
из ко ре на не ка уве ре ња за ко -
ја смо би ли убе ђе ни да су цен -
трал на во ди ља у жи во ту. И
та да схва ти мо да је то нај бо -
ље што је мо гло да нам се до -

го ди, јер смо у не ми -
ру и оча ју
п р о  н а  ш л и
пу то каз и
смо гли хра -

брост за до но -
ше ње од лу ка

ко је ће нам про -
ме ни ти жи вот на

на чин ко ји ни смо
при хва та ли као оп ци ју

пре но што смо до зво -
ли ли бе су да про тут њи
и из ме ни наш жи вот ни

пут.
Ха ос или хра брост? Шта

до пу сти ти бе су да пра ви у на -
шем жи во ту, од лу ка је, као и
увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Иако је разлог
узавреле емоције
беса за пар
тренутака нестао у
прошлости, оно
што прави и
појачава реакцију
је, у ствари, наше
сопствено
мишљење о томе.

ИМА НА ЧИ НА ДА ПО ПРА ВИ ТЕ KРВНУ СЛИKУ

ОДА БЕ РИ ТЕ ПРА ВЕ НА МИР НИ ЦЕ И
ЧАЈЕ ВЕ И ИС ТО ПИ ТЕ МА СНО ЋЕ У KРВИ

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ве ро ват но сте већ чу ли да је

кра ста вац јед но од нај бо љих

ди у ре тич ких сред ста ва. По -

ред то га, ово по вр ће има и

мно га дру га бла го твор на свој -

ства за ко ја мо жда ни сте ни

зна ли, као што су, на при мер,

по спе ши ва ње ра ста ко се и ја -

ча ње крв них су до ва и ср ца.

Кра ста вац са др жи ви ше од 40% ка ли ју ма, 10% на три ју ма,

7,5% кал ци ју ма, 20% фос фо ра и 4,7% хло ра. До да ва ње со ка од

кра став ца со ку од шар га ре пе бла го твор но де лу је код ре у мат ских

обо ље ња, ко ја се ја вља ју као по сле ди ца ви шка мо краћ не ки се ли -

не у ор га ни зму. Уко ли ко се овој сме си до да сок од цве кле, убр -

за ва се ње но деј ство.

Са др жај ка ли ју ма у кра став цу чи ни га ве о ма дра го це ним код

ви со ког и ни ског крв ног при ти ска. Сок од кра став ца по ма же код

ло шег ста ња зу ба и де сни, као и код па ра ден то зе. Нок ти ма и ко -

си је нео п хо дан спој еле ме на та ко ји се на ла зи у со ку од кра став -

ца, ка ко би се спре чи ло пу ца ње нок ти ју и опа да ње ко се.

Сок од кра став ца уми ру је и ја ча нер вни си стем, спре ча ва ате -

ро скле ро зу и по бољ ша ва пам ће ње. Пре по ру че на ко ли чи на је 100

ми ли ли та ра чи стог со ка од овог по вр ћа. Ње го во де ло ва ње по ја -

ча ва се у ком би на ци ји с дру гим со ко ви ма, као што су со ко ви ри -

би зле, ја бу ке, греј пфру та и па ра дај за.

Шта ле чи сок
од кра став ца

По ви ше не ма сно ће у кр ви је -
дан су од нај че шћих про бле ма
са вре ме ног чо ве ка. Хо ле сте рол
и три гли це ри ди под му кло „гу -
ше” на ше крв не су до ве и ср це,
не да ју ћи ни ка кве симп то ме.

Ако их не от кри је мо на вре -
ме ана ли зом кр ви и не сни зи -
мо на при ро дан на чин, су ви -
шне ма сно ће мо гле би нам бу -
квал но до ћи гла ве. Глав не по -
сле ди це су ате ро скле ро за, а по -
том и ср ча ни и мо жда ни удар.

Хо ле сте рол и три гли це ри ди су
по пут ва тре – до бре су слу ге, а
ло ши го спо да ри. Док је њи хо -
ва ко ли чи на у гра ни ца ма нор -
ма ле, ове две ма сти мно го то -
га до брог чи не за наш ор га ни -
зам. Про блем, ме ђу тим, на ста -
је он да ка да њи хов ни во то ли -
ко по ра сте да нам то угро зи
здра вље.

По сле ди це по ви ше них ма -
сно ћа у кр ви је су бо ле сти ср -
ца и крв них су до ва, а пре све -
га ате ро скле ро за. Реч је о обо -
ље њу ко је се раз ви ја го ди на -
ма, а ка да се по ја ве пр ви
симпто ми, бо лест је већ ја ко
уз напре до ва ла и жи вот нам је
угро жен.

Шта је хо ле сте рол?

Хо ле сте рол је ма сно ћа ко ја се
при род но на ла зи у свим ће ли -
ја ма у на шем ор га ни зму. Ва -
жна је за на ста нак мно гих ви -
тал них суп стан ци, укљу чу ју ћи
не ке хор мо не.

Око 2/3 хо ле сте ро ла про из -
ве де се у је три, а 1/3 уне се мо
хра ном. Хо ле сте рол се, ина че,
на ла зи ис кљу чи во у на мир ни -
ца ма жи во тињ ског по ре кла.
Раз град њом хо ле сте ро ла у је -
три на ста ју жуч не ки се ли не,
без ко јих не би смо мо гли да
сва ри мо ма сти из хра не.

Хо ле сте рол се пу тем кр ви
пре но си у фор ми је ди ње ња ко -
ја се зо ву ли по про те и ни. По -
сто је два ти па ли по про те и на:

ло ши (ЛДЛ), ко ји су од го вор -
ни за на ку пља ње хо ле сте ро ла
на зи до ви ма крв них су до ва, и
ко ри сни (ХДЛ), ко ји укла ња ју
ЛДЛ „не га тив це” са зи до ва крв -
них су до ва и од во де их у је тру,
где они би ва ју уни ште ни.

Ваш циљ је да има те што ни -
же вред но сти ЛДЛ-а и што ви -
ше вред но сти ХДЛ „су пер ју на -
ка”, да ва ше ар те ри је не би по -
ста ле де по ни ја за би о ло шко
сме ће зва но плак, ко је су жа ва
крв не су до ве и во ди вас пре ма
ср ча ном обо ље њу.

По сто ји не ко ли ко фак то ра
ко ји мо гу до ве сти до по ве ћа ња
вред но сти хо ле сте ро ла у кр ви,
а нај ва жни ји су: не а де кват на
пре о бил на ис хра на, не ке бо ле -
сти (ди ја бе тес, бо ле сти штит -
не жле зде) и од ре ђе не вр сте
ле ко ва. По не кад по ви шен хо -
ле сте рол мо же би ти и ре зул -
тат ге нет ског на сле ђа.

Шта су три гли це ри ди?

Три гли це ри ди су дру га вр ста
ма сно ћа ко је се на ла зе у на -
шем ор га ни зму. Њи хо ва основ -
на уло га је ве за на за ства ра ње
енер гет ских де поа.

На кон што по је де мо оброк,
на ше те ло пре тва ра ви шак
кало ри ја у три гли це ри де и

складишти их у на шим ма сним
ће ли ја ма, да би их ка сни је ис -
ко ри сти ло за енер ги ју. Иа ко су
нам три гли це ри ди по треб ни да
би смо оп скр би ли те ло енер ги -
јом, пре ви ше ових ма сно ћа у
кр ви мо же по ве ћа ти ри зик од
ср ча них бо ле сти.

Број ни фак то ри
мо гу ути ца ти на
то да ни во три -
гли це ри да у
кр ви бу де ве -
о ма ви сок.
Нај че шће се
тај про блем
ја вља код
љу ди ко ји
ујед но има ју
и хи по ти ре о -
зу, сла бо кон -
тро ли сан ди ја -
бе тес, обо ље ње бу -
бре га или пак ге нет -
ску пре ди спо зи ци ју за по -
ви ше не ма сно ће. Ви сок ни во
три гли це ри да чест је и код го -
ја зних љу ди, же на ко је узи ма ју
естро ген ску или хор мон ску

тера пи ју или има ју син дром
по ли ци стич них јај ни ка, као и
код ср ча них бо ле сни ка мла ђих
од пе де сет го ди на.

Слич но као и код хо ле сте -
ро ла, ни во три гли це ри да мо -
гу да по ве ћа ју и од ре ђе ни ле -

кови, ис хра на ко ја об у хва та
ве ли ку ко ли чи ну угље них хи -
дра та, пре ра ђе ну или слат ку
хра ну, те кон зу ми ра ње ал ко -
хо ла и не до ста так фи зич ке ак -
тив но сти. Ни ви сок ни во три -
гли це ри да не да је ни ка кве
симп то ме, а до при но си раз -

воју најте жих кар ди о ва ску лар -
них обо ље ња.

Шта ће ре ћи ле кар

У слу ча ју да се ла бо ра то риј -
ском ана ли зом утвр ди да има -
те по ви ше не вред но сти ма сно -

ћа у кр ви, ле кар вам ве -
ро ват но не ће од мах

пре пи са ти ле ко -
ве. На и ме, у ле -

че њу хи пер -
ли пи де ми је
пр ви ко рак
је про ме на
пре храм бе -
них на ви ка.

За по че -
так, од из у -

зет не је ва -
жно сти да

ство ри те на ви ку
да сва ко днев но,

нај ма ње по ла са та,
спро во ди те не ку фи зич ку

ак тив ност, уз кон тро лу те ле сне
те жи не и пре ста нак пу ше ња.
Ако на кон дво ме сеч ног стро -
гог др жа ња ди је те не по стиг -
не те же ље не вред но сти ма сно -
ћа, та да у ле че ње, уз ди је ту,
тре ба укљу чи ти и ле ко ве. Они
су де ло твор ни ако се ре дов но
узи ма ју, али на жа лост има ју
ве ли ки број нус по ја ва.

Ре ше ња из ку хи ње

Kада поч не те да спро во ди те ди -
је ту на ме ње ну ре гу ли са њу ни -
воа ма сно ћа у кр ви, схва ти ће -
те да се пре гршт ле ко ва ко ји ће
вам у том по слу и те ка ко би ти
од ко ри сти већ на ла зи у ва шој
ку хи њи, оста ви или башти. 

Kористите их у што ве ћој ме -
ри ка ко би сте бр зо и ла ко по -
пра ви ли крв ну сли ку и са чу ва -
ли кар ди о ва ску лар ни си стем.

Бе ли лук

У бе лом лу ку је про на ђе но шест
са сто ја ка за ко је се сма тра да

мо гу сни зи ти хо ле сте рол, ко -
че ћи ње го во ства ра ње у је три.
Ле ка ри твр де да три че шња
све жег бе лог лу ка на дан мо же
с вре ме ном сма њи ти хо ле сте -
рол про сеч но за 10–15%.

Ни је ва жно да ли је бе ли лук
ку ван или свеж, ефи ка сан је у
оба слу ча ја. Имај те у ви ду да
је бе ли лук у пра ху ко ји се про -
да је у са мо по слу га ма те ра пиј -
ски пот пу но без вре дан.

Деј ство бе лог лу ка до дат но
по ја ча ва ли мун, а ево ком би -
на ци је ко ја ће вам на ро чи то
ко ри сти ти. Три ве ћа ли му на
до бро опе ри те и 30 че шње ва
бе лог лу ка са ме љи те у ма ши -
ни за мле ве ње ме са. До би је ну
ма су пре лиј те јед ним ли тр ом
во де и ку вај те до кљу ча ња. По -
кло пи те и оста ви ти да од сто ји
12 са ти. Про це ди те и си пај те
у ста кле ну фла шу. Др жи те у
фри жи де ру.

Сва ког ју тра по пиј те је дан
де ци ли тар овог ле ко ви тог на -
пит ка на пра зан же лу дац. Те -
ра пи ја тра је 40 да на, а на кон
то га тре ба на пра ви ти па у зу 20
да на, па по но во пи ти лек 40
да на и та ко укруг шест ме се ци.

Kуркума и па тли џан

Kуркума по ма же у сма њи ва њу
на сла га хо ле сте ро ла на зи до -
ви ма ар те ри ја. Нај бо ље ре зул -
та те по сти ћи ће те ако ују тро
по пи је те по ла ка ши чи це кур -
ку ме с то плом во дом.

Ако кур ку ми до да те па тли -
џан, до би ће те ду пло моћ ни је
сред ство за бор бу про тив „злог”
хо ле сте ро ла. По ме шај те 3/4 ка -
ши ке кур ку ме са две ка ши ке
пи реа од па тли џа на и јед ном и
по ка ши ком кљу ча ле во де. На -
ма жи те овај уку сни лек на пар -
че хле ба од це лог зр на пше ни -
це и по је ди те на кон обро ка бо -
га тог ма сти ма.

Ја бу ко во сир ће

Ја бу ко во сир ће са др жи сир ћет -
ну ки се ли ну и пек тин. Док вам
сир ћет на ки се ли на по ма же да
из гу би те не же ље ну те ле сну те -
жи ну по ве за ну с ви со ким хо -
ле сте ро лом, лош хо ле сте рол се
ве зу је за пек тин и ели ми ни ше
се из ва шег те ла.

Сва ког ју тра по пиј те ча шу
то пле во де у ко ју сте до да ли
две ка ши ке ја бу ко вог сир ће та
и ка ши чи цу ме да. Ако има те
га стри тис или чир, не мој те узи -
ма ти овај лек.

Се мен ке и јо гурт

Они ко ји су про ба ли ка жу да
овај ре цепт дра стич но сни жа ва
лош хо ле сте рол и три гли це риде.
Про бај те, не ма те шта да из гу -
би те – осим су ви шних ма сно ћа.

По ме шај те по 100 г ов се них,
ра жа них, јеч ме них и пше нич -
них па ху љи ца, се ме на сун цо -
кре та, ци ме та, ки ма, су са ма и
ла не ног се ме на. Ни шта не тре -
ба да се ме ље. Сва ког ју тра две
ка ши ке ове ме ша ви не пре лиј -
те са два де ци ли тра не ма сног
јо гур та, оста ви те да од сто ји сат
вре ме на и по је ди те уме сто до -
руч ка. Ме ша ви ну ко ри сти те
нај ма ње две не де ље, па про ве -
ри те ре зул та те.

ФИ ТО ТЕ РА ПИ ЈА ИМА РЕ ШЕ ЊЕ

Ме ђу биљ ка ма ко је се мо гу

на ћи на тр жи шту у об ли ку

раз ли чи тих кап су ла и дру гих

пре па ра та за сни жа ва ње ма -

сно ћа до са да су се по себ но

до бро по ка за ли жен шен,

екс тракт ли ста

ар ти чо ке, се ме

ла на, астра га -

лус и глог. Су -

де ћи по ре зул -

та ти ма но ви јих

ис тра жи ва ња,

све ове биљ ке

до при но се сни жа ва њу три -

гли це ри да и одр жа ва ју

здра ве ни вое укуп ног, ХДЛ и

ЛДЛ хо ле сте ро ла.

Ипак, и не што ма ње ег зо -

тич не вр сте ко је се мо гу на -

ћи у на шем окру же њу да ју и

те ка ко до бре ре зул та те на

овом по љу. На у ка је не дво -

сми сле но до ка за ла да су на

том по љу по себ но успе шни:

бо си љак, бо ров ни ца, це лер,

ма сла чак, ко при ва, пи ска -

ви ца, ђум бир, гро жђе и цр -

ни ким.

За ски да ње

хо ле сте ро ла и

три гли це ри да

по себ но се

пре по ру чу је

ко при ва, по -

го то во њен

ко рен, а ево и ре цеп та. Ста -

ви те 100 г ко ре на ко при ве у

је дан ли тар до бр ог до ма ћег

цр ног ви на и ку вај те док не

уври на по ла ли тра. Про це -

ди те и пиј те по је дан де ци -

ли тар пре до руч ка, руч ка и

ве че ре.

ПО ЖЕЉ НЕ ВРЕД НО СТИ МА СНО ЋА

Уку пан хо ле сте рол: ни жи од

5 ммол/л.

ЛДЛ: ни жи од 3 ммол/л.

ХДЛ: ви ши од 1 ммол/л

код му шка ра ца и ви ши од

1,2 ммол/л код же на.

Три гли це ри ди: ни жи од

1,7 ммол/л.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ви та ми ни Б3,
Е и Ц сма њу ју ни во
ло шег хо ле сте ро ла у

крви. На мир ни це бо га те
овим ви та ми ни ма укључују

ци тру сно во ће, зе ле но
лисна то по вр ће,

пилетину, гљи ве, туну,
ба де ме и слат ки

кром пир.



По ред сла не и ки се ле зим ни -
це, у на шој тра ди ци ји је го то -
во до са вр шен ства до ве де на
при пре ма слат ке зим ни це. Ко
се, ба рем ме ђу при пад ни ци ма
ста ри јих ге не ра ци ја, не се ћа
при ма мљи вих мар ме ла да и џе -
мо ва, ком по та, слат ких за ло -
гај чи ћа, же леа и дру гих да ро -
ва при ро де ко ји ма су на ше ба -
ке с љу ба вљу пу ни ле сво је тегле.

А кад вра та за тр па снег, на
сто су се из но си ли сви ти спе -
ци ја ли те ти: џе мо ви од ду ња,
бре скви, кру ша ка, ку пи на,

мармеладa од ке сте на или ја -
бу ка, ком пот од шљи ва, слат -
ко од ду ња... Тај да шак ста рог
и до ма ћег, али нео бич ног и
ег зо тич ног ну ди мо вам овом
при ли ком. Про бај те, оче ку ју
вас слат ки тре ну ци с ва шом
по ро ди цом.

Ако се са мо освр не мо око се бе
у овим да ни ма ко ји на го ве шта -
ва ју до ла зак је се ни, не мо же -
мо да се не се ти мо по зна тих
сти хо ва пе сме „Је сен”: „Ево,
дра га де чи це, во ћа сва ко ја ка:

гро жђа бе ла, гро жђа цр на, ја -
бу ка, кру ша ка. Ове ле пе да ро -
ве је сен нам је да ла, дра га на -
ша је се ни, ве ли ко ти хва ла!”

Те ре чи ко је су ис пра ти ле ге -
не ра ци је и ге не ра ци је шко ла -
ра ца до слов но ожи ве сва ког ка -
сног ле та и ра не је се ни. Воћ ке
до зре ва ју и ну де се чо ве ку свом
сво јом ле по том и оби љем. Слат -
ке су и пу не ви та ми на и ми не -
ра ла, а да би смо ба рем не што
од тог оби ља пре не ли у зи му,
крај ње је вре ме да за поч не мо
при пре му слат ке зим ни це.

То је ве ли ки иза зов и мно ге
до ма ћи це се не рет ко при бо ја -
ва ју хо ће ли им она ус пе ти, јер
ипак тре ба уло жи ти мно го вре -

ме на и нов ца у тај ве ли ки по -
сао. Ипак, уз ма ло тру да и пу -
но љу ба ви ре зул та ти си гур но
не ће из о ста ти.

За вас смо при пре ми ли не ке
ста ре ре цеп те на ших ба ка, ко -
ји су с вре ме ном до ве де ни до
са вр шен ства.
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Сма тра се да су бо би це зо ве (ба зге) нај бо ље

сред ство за ја ча ње иму но си сте ма. Од лич но

по ма жу у бор би про тив ви ру са ко ји иза зи ва -

ју грип и пре хла ду.

Са стој ци: ки ло грам бо би ца зо ве, ки ло грам

ше ће ра и два ве ли ка не пр ска на ли му на.

Бо би це зо ве до бро опе ри те,

па пр сти ма или ви љу шком ски -

ни те бо би це, и то ис кљу чи во

зре ле – там но пла ве или цр не.

На сва ких по ла ки ло гра ма бо би -

ца узми те још то ли ко ше ће ра и

је дан ве ли ки не пр ска ни ли мун

(на рен дај те ко ри цу и ис це ди те

сок). Бо би це по но во до бро опе ри те и ста ви те

у ши рок ло нац. Kувајте их на сред њој тем пе -

ра ту ри док се не за гре ју и поч ну да пу шта ју

сок; при том их по вре ме но про ме шај те др ве -

ном варја чом. Kад бо би це пу сте сок, до дај те

тре ћи ну шећера, па пу сти те да сме са, ла га но

се ку ва ју ћи, по но во про ври. Бо би це згње чи те

вар ја чом или гње чи ли цом за кром пир. Kад

са свим омек ша ју, сме су ски ни те с ва тре, па је

про ти сни те кроз фи ну це диљ ку ка ко би се

укло ни ле се мен ке. До би је ну пул пу и сок ста -

ви те у чист ло нац; до дај те ли му -

нов сок и ко ри цу и оста так ше -

ће ра. Ста ви те на ва тру и за греј -

те то ли ко да поч не ла га но да се

крч ка, а за тим та ко на ста ви те

да ку ва те још по ла са та уз уче -

ста ло ме ша ње и ски да ње пе не.

По сле по ла са та по ја чај те ва -

тру и пу сти те да сме са ври де сет ми ну та, па

скло ни те с ва тре и по но во ски ни те пе ну.

Оста ви те да од сто ји пет ми ну та, па си пај те у

за гре ја не сте ри ли са не те гле. До бро за тво ри -

те и оста ви те да се охла ди.

Ле ко ви ти џем од бо би ца зо ве

По треб но је: 1,25 кг очи шће -

не ди ње, ки ло грам ше -

ће ра, два ли му на и ко -

ма дић ва ни ле.

Ди њу из ре за ти на

ду гу ља сте шта пи ће и

ста ви ти да не ко вре -

ме сто ји у во ди са со -

ком од ли му на. Ше ћер

рас то пи ти са ча шом во де у

ко јој је ста ја ла ди ња.

Kада је ше ћер би стар,

д о  д а  т и

му сок

од ли -

му на и

к о  м а  -

дић ва -

ни ли је и у том си ру пу ку ва ти

ди њу (ко ју сте оце ди ли од

во де) да слат ко бу де гу сто.

Ди ња се не сме рас па да ти.

Kада се слат ко охла ди, на пу -

не се те гле, по ве жу це ло фа -

ном и оста ве ме ђу зим ни цу.

(За слат ко узе ти чвр сте, аро -

ма тич не ди ње!)

Слат ко од ди ња

По треб но је: по 500 г цве -

кле, шар га ре пе, ја бу ка, со ка

од ли му на и ше ће ра и 100

мл во де.

Цве клу, шар га ре пу и ја бу -

ке из мик са ти, па до да ти сок

од по ла ки ло гра ма ли му на.

Ше ћер и во ду ку ва ти пет ми -

ну та, па до да ти из мик са но

во ће и по вр ће. Kувати 20

ми ну та уз по вре ме но ски да -

ње пе не. Kад је џем го тов,

ма ло си па ти на тац ну и про -

ве ри ти гу сти ну. Врућ џем

си па ти у сте ри ли са не те гле,

хер ме тич ки за тво ри ти, окре -

ну ти на о па ко и оста ви ти да

се охла ди.

Ви та мин ски џем

Са стој ци: ки ло грам бе лог

гро жђа, ки ло грам ше ће ра,

150 мл во де, три кри шке ли -

му на и 150 г ора ха.

Гро жђе опе ри те и осу ши те.

Очи сти те пе тељ ке и од стра -

ни те ло ша зр на, уко ли ко их

има. У ве ћу шер пу си пај те ше -

ћер и во ду. На ти хој ва три

рас то пи те ше ћер, а за тим до -

дај те гро жђе. Рас по ре ди те га

та ко да бу де уро ње но у

си руп. Гро жђе ку вај -

те на уме ре ној ва три

док се не згу сне, па

по по тре би до дај те

во де. Уко ли ко се по ја ви пе на

у току ку ва ња, ски ни те је

кутлачом. Пред крај ку ва ња

до дај те кри шке ли му на и ора -

хе. На ста ви те ку ва ње још пет

до де сет ми ну та. При пре ми те

очи шће не и осу ше не

те гле. Пре си па -

ња би ло би до -

бро да те гле за -

гре је те у рер ни на око 100

сте пе ни. Си пај те слат ко у те -

гле, до бро за тво ри те по клоп -

ци ма и оста ви те да се хла де.

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА НЕО БИЧ НУ СЛАТ КУ ЗИМ НИ ЦУ

НА ПРА ВИ ТЕ СОП СТВЕ НУ
РАП СО ДИ ЈУ ВОЋ НИХ УКУ СА

Ова мар ме ла да је иде ал на

да је ста вља те у чај уме сто

ме да или ше ће ра, а мо же те

је, на рав но, ма за ти и

на хлеб или па ла чин -

ке. Мо же те и јед но -

став но ка ши ку

мар ме ла де у шо -

љи пре ли -

ти вре лом

во дом. До -

би ће те ми ри сни

љут ка сто-слат ки на пи так.

Са стој ци: ки ло грам по мо -

ран џи, ки ло грам ман да ри -

на, 300 г ђум би ра и 500 г

ше ће ра.

Очи шће не на ран џе, ман -

да ри не и ђум бир сит но са -

ме љи те у блен де ру. Све

си пај те у шер пу, до дај те

ше ћер, ста ви те на

рин глу и ку вај те на

сред њој тем пе ра ту -

ри док се пек мез не уку ва,

од но сно док се не згу сне.

Kао и код сва ког пек ме за, и

ов де је бит но да га ре дов но

ме ша те и да га не пре ку ва те,

ка ко се не би уше ће рио.

Ску ва ну мар ме ла ду си -

пај те у чи сте и за гре ја не те -

гле, до бро за тво ри те и по -

криј те док се не охла де (ба -

рем 24 са та). Охла ђе не те -

гле с мар ме ла дом чу вај те у

оста ви, а ка да их отво ри те,

др жи те их у фри жи де ру и

бр зо по тро ши те.

Мар ме ла да са ђум би ром

Са стој ци: че ти ри ки ло гра ма

шљи ва, 1,5 кг ше ће ра, 100 г

чо ко ла де са 40 и ви ше про -

це на та ка ка оа, је дан шта пић

ци ме та, три рум ше ће ра и

јед на ка ши ка ру ма.

Шљи ве опра ти и очи сти ти

од ко шти ца. Ста ви ти их у

шер пу с де бљим дном, до да -

ти ше ћер и рум ше ћер и ку -

ва ти пр во на ја чој тем пе ра -

ту ри, а ка сни је на сла би јој,

уз ме ша ње, да не за го ри.

Пред крај ку ва ња до да ти

ци мет и из ло мље ну чо ко ла -

ду, па ку ва ти још пет до де -

сет ми ну та. Џем је ку ван ка -

да се по ву че вар ја чом по

дну шер пе и оста не бео траг.

Скло ни ти са шпо ре та и до -

да ти екс тракт ру ма.

Док се џем ку ва, спре ми ти

те гле. Опра не и осу ше не те гле

ста ви ти у рер ну на 100 сте пе -

ни да се за гре ју. У вру ће те гле

си па ти врућ џем и вра ти ти га

у рер ну на два де се так ми ну -

та да се ухва ти ко ри ца. Из ва -

ди ти те гле из рер не, за тво ри -

ти их чи стим по клоп ци ма,

уви ти у ће бе и оста ви ти да се

пот пу но охла де.

Џем од шљи ва са чо ко ла дом

Са стој ци: 1/2 кг ја бу ка, 15

сред њих по мо ран џи и 1,2 кг

ше ће ра.

Из рен дај те ко ру од две

на ран џе, а оста ле на ран џе

огу ли те и очи сти те од бе лог

де ла, ко ји је го рак, и исе ци -

те на ко ма де. Kувајте око

пет ми ну та за јед но са огу -

ље ним ја бу ка ма чи ју сте ко -

ру та ко ђе исе кли на круп не

ко ма де и по су ли ше ће ром.

По сле то га про це ди те и

про па си рај те ја бу ке, па их

вра ти те у шер пу и пу сти те

да ври. По вре ме но ски дај те

пе ну и ку вај те све док мар -

ме ла да не по ста не гу ста.

Од мах је пре спи те у за гре -

ја не те гле и хер ме тич ки

затво ри те.

Мар ме ла да од ја бу ка и по мо ран џи
Са стој ци: ки ло грам шар га -

ре пе, два ли му на и 750 г

ше ће ра.

Шар га ре пу опе ри те, ољу -

шти те и на сец кај те на ко лу -

ти ће. Ста ви те у ло нац за ку -

ва ње и до дај те во ду. Kад је

пот пу но ку ва на, шар га ре пу

про це ди те и про па си рај те,

па је вра ти те у ло нац и до -

дај те 750 г ше ће ра, сок од

два ли му на и ко ри цу од јед -

ног ли му на. Kувајте све за -

јед но 25–30 ми ну та, док се

ше ћер не ото пи и док не до -

би је те гу сту сме су.

Још врео пек мез си пај те у

те гле ко је сте прет ход но

угре ја ли у то плој во ди или

пећ ни ци. По слу жи те пек мез

уз пре пе че ни тост.

Пек мез од шар га ре пе

Слат ко од гро жђа са ора си ма

Са стој ци: два ки ло гра ма бе -

лих бре скви, 400 г ше ће ра и

љу та па при ка по уку су. Ако

не во ли те љу то, са истом ко -

ли чи ном во ћа и ше ће ра, а

без љу те па при ке, мо же те

на пра ви ти нај о бич ни ји пек -

мез од бре скве.

Бре скве огу ли те и на се -

ци те на коц ки це. Па при ку

сит но исец кај те. Све ста ви -

те у ши ро ку шер пу и по ше -

ће ри те. До бро из ме шај те и

оста ви те не ко вре ме да бре -

скве пу сте сок и да се

шећер рас то пи. Све за јед но

ста ви те на шпо рет и ку вај те

на сред њој тем пе ра ту ри

ски да ју ћи пе ну и уз по вре -

ме но ме ша ње, ка ко пек мез

не би за го рео. Kувајте док

се све не згу сне (за ви си од

то га ко ли ко су бре скве соч -

не, не ма ње од сат вре ме -

на). Да би сте зна ли да ли је

пек мез до вољ но уку ван,

на пра ви те про бу та ко што

ће те на та њи рић си па ти јед -

ну ка ши ку пек ме за. Kада

по ву че те вр хом ка ши ке,

тре ба да оста не траг, без

со ка ко ји се сли ва.

Ску ван пек мез си пај те у

до бро опра не и за гре ја не те -

гле. За тво ри те це ло фа ном и

по клоп ци ма и оста ви те ис под

ће бе та док се не охла ди (нај -

ма ње 24 са та). Ова ко ку ван и

кон зер ви ран пек мез мо же да

сто ји у оста ви док се не отво -

ри. Kад га отво ри те, мо ра те

га др жа ти у фри жи де ру и по -

тро ши ти га што пре, од но сно

пре не го што се по ква ри, јер

у ње му не ма кон зер ван са.

Љу ти пек мез од бре скве Са стој ци: ки ло грам де бе ле

ко ре лу бе ни це, во де по по -

тре би за ку ва ње, 700 г ше -

ће ра, 120 мл во де, је дан ли -

мун, јед на шип ка ва ни ле

или две су пе не ка ши ке екс -

трак та вани ле.

Kору лу бе ни це на ко јој је

остао ве о ма та нак слој цр ве -

ног де ла пло да очи сти ти од

спољ не там но зе ле не ко ре и

исе ћи на коц ки це од око јед -

ног цен ти ме тра. Та ко до би је -

не ко ма ди ће ста ви ти у ду бљу

шер пу, на ли ти во дом (за два

пр ста из над лу бе ни це), по -

кло пи ти и за гре ва ти док не

про кљу ча. Чим проври, про -

ме ни ти во ду, по кло пи ти и пу -

сти ти да по но во про ври, па

вра ти ти лу бе ни це и на ста ви -

ти кување. По сту пак по но ви -

ти пет-шест пу та, а за тим лу -

бе ни це ста ви ти у ре шет ка сти

суд да се фи но оце де.

У ме ђу вре ме ну рас то пи ти

(ушпи но ва ти) 700 г ше ће ра

и 120 мл во де (на ти хој ва -

три) да се до би је густ си -

руп. У то уба ци ти лу бе ни це,

по ја ча ти ва тру и ку ва ти.

Суд по вре ме но про тре сти

или па жљи во про ме ша ти

да се ко ма ди ћи не рас пад -

ну. У на по ла ску ва но слат ко

до да ти на ко лу то ве исе чен

ли мун и ва ни лу, па на ста -

ви ти ку ва ње све док се не

до би је си руп гу сти не ре ђег

ме да. Скло ни ти с ва тре и

пре кри ти на вла же ном па -

муч ном кр пом, те оста ви ти

пре ко но ћи. Су тра дан си па -

ти у хлад не те гле.

Слат ко од ко ре лу бе ни це
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До ла зак сеп тем бра за мно ге гра ђа не
зна чи и при пре ма ње за греј ну се зо ну,
а као ни ра ни јих го ди на, цех за ужи -
ва ње у то плом по ро дич ном до му не -
ће би ти ма ли. Нај јеф ти ни је ће про ћи
су гра ђа ни ко ји се гре ју на при род ни
гас, ко ји ће за за гре ва ње ста на од 60
ква дра та из дво ји ти око 35.000 ди на -
ра, по том они што се гре ју на др ва,
ко ји ће за то пла ти ти нај ма ње 37.000
ди на ра, док би гре ја ње на стру ју мо -
гло да из би је из џе па 133.000 ди на ра,
то јест око 1.000 евра.

Са ша Пе тро вић, вла сник јед не од
фир ми ко је се ба ве про да јом огрев -
ног др ве та, пе ле та и угља, ка же да
се це не ових енер ге на та ни су мно го
ме ња ле у по ре ђе њу с прет ход ним
годи на ма.

– Што се др ва ти че, има мо бу кву,
храст и цер и код нас се це не раз ли -
ку ју у за ви сно сти од то га да ли се узи -
ма ју др ва са се чом, без се че или се
узи ма ју већ ис це па на др ва. Це на без
се че је 6.000 ди на ра, док су ис це па на
6.700 ди на ра по ме тру куб ном. До 10
ки ло ме та ра се не на пла ћу је пре воз –
ка жу про дав ци и до да ју да су др ва
нај јеф ти ни ји вид гре ја ња, али да ко
има нов ца, тре ба да пре ђе на пе лет.

– У по след њих не ко ли ко го ди на
све ви ше се ко ри сти пе лет, а све ма -
ње угаљ. С пе ле том је лак ше ра ди ти,

чи сти ји је, ма ње за га ђу је и пр ља, а
це на је слич на. Код нас пе лет ко шта
од 21.500 до 23.000 ди на ра по то ни,
а љу ди обич но на ру чу ју од три до
пет то на. Пе лет у пред се зо ни увек
бу де јеф ти ни ји за де се так евра по
то ни не го у се зо ни, па се ви ше
исплати узи ма ти га не што ра ни је –
об ја шња ва ју.

Др ва се пре ко огла са мо гу на ћи и
јеф ти ни је, по це ни од 4.000 ди на ра

по ку би ку, али је ква ли тет тих др ва
ло ши ји, а на сто ва ри шти ма це на иде
чак до 7.500 ди на ра с це па њем.

Што се угља ти че, на ви си ну це не,
по ред ква ли те та и ње го ве ка ло риј -

ске вред но сти, ути че и уда ље ност од
руд ни ка из ко га се до пре ма. Та ко,
то на су ше ног угља ти па „вре о ци” иде
од 13.500 до 15.000 ди на ра, а угаљ
из Ба но ви ћа је од 14.000 до 16.000
ди на ра. Нај ску пљи је ру ски ка ме ни,
чи ја је це на од 20.000 до 24.000
динара.

У од но су на по че так про шле греј не
се зо не це на га са се ни је ме ња ла, док
је стру ја у де цем бру по ску пе ла 3,9
одсто.

МО ЖЕ МА ЛО И 
ДА СЕ УШТЕ ДИ

Ста ви те изо ла ци ју на стан или

ку ћу.

За ме ни те про зо ре ко ји не

дихтују.

Ако ку пу је те но ву пећ или ко -

тао, иза бе ри те оне ко ји су енер -

гет ски нај е фи ка сни ји.

Пла ћај те ра чу не на вре ме и

обез бе ди те по пу сте.

Шан се да у на град ним игра ма до би -
је те стан, ау то мо бил или не ки ве ћи
но вац ни су ве ли ке, али по сто је. Ова
вр ста за ба ве слу жи да се љу ди ра зо -
но де, а ус пут мо жда не што и осво је.
Све је, на рав но, у ре ду док не пре те -
ра те јер, ако не ма те ме ру и гра ни цу,
игре на сре ћу мо гу вас пре тво ри ти у
пра вог коц ка ра.

Ве ћи на љу ди да нас ипак за ове ства -
ри не ма вре ме на, а има и оних ко ји
јед но став но не ве ру ју у ла ку за ра ду. У
ко ју гру пу спа да ју на ши су гра ђа ни?

ПЕ ТАР БОЛ ДИ ЖАР, пен зи о нер:
– Не кад сам уче ство вао у игра ма

на сре ћу чи сто из ра до зна ло сти. То је
би ло кад сам био мла ђи, са да ви ше
не. Не мо гу да се се тим ко је игре су
та да би ле по пу лар не. Али као и сва ко
де те, и ја сам про бао. Са да ви ше про -
сто не упр жа ња вам са ку пља ње би ло
ка квих ра чу на, че по ва, ли сти ћа. Ни
ра ни је ни сам био баш то ли ко за гри -
жен ти ме. Ве ро ват но је у пи та њу не -
за ин те ре со ва ност.

БО ЖА НА СА ВУ ЛОВ, пен зи о нер ка:
– Не играм. На сре ћу сам игра ла

кад сам би ла де вој чи ца. Од тог до ба

ни сам. То су за бав не, ле пе ства ри, али
за де цу. Ви ше ни сам за ин те ре со ва на
за та ко не што. У овом пе ри о ду тре нут -
но о то ме и не раз ми шљам, не мам ни
раз ло га. Ма да је ле по, као што ре кох,
де ца тре ба да се так ми че. Не ко има
сре ће, па и до би је сва шта. За ми сли те
да до би је те стан! Ни је то не мо гу ће...
За то тре ба да уче ству је те и да се на да -
те. На град них ига ра има до ста сва ка -
ко. Мо же те да са ку пља те ра чу не, че -
по ве, ко до ве... Али по што сам ја пен -
зи о нер, сад се ра ду јем са мо ако се пен -
зи ја по ве ћа. То ми је сад једи на бри га.

СТЕ ФАН ЛА ЗИЋ, рад ник обез бе ђења:
– Идем у кла ди о ни цу. До би јам ре -

дов но, а стал но ми и узи ма ју. Осим
ових спорт ских кла ђе ња, не уче ству -
јем у дру гим на град ним игра ма. Не
играм ни ло то ни бин го. Ни је ми то
ин те ре сант но.

СНЕ ЖА НА МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, хе миј -
ски тех ни чар:

– Не, за и ста, ни кад ни сам уче ство -
ва ла. Ако и је сам ра ни је, не се ћам се,
али сва ка ко ни сам ни шта до би ла. Не
ве ру јем баш у то, ни ти ишта оче ку -
јем. Ма ла је ве ро ват но ћа да ће те баш

ви би ти из ву че ни. Не што и не обра -
ћам па жњу на на град не игре. На шло
би се вре ме на за то, ако бих по же ле ла
да играм, али знам да ни шта не бих
до би ла. Баш би ме не по тре фио ло то!

ЈО ВА НА СТОЈ КО ВИЋ, рад ник-те ра -
пе ут:

– Ба ба и де да игра ју ло то и бин го,
па је то и на шим клин ци ма за ни мљи -
во. Ма да, ни је до са да би ло зна чај ни -
јих до би та ка. До би ли су са мо за ме ну.
Ни шта кон крет но ни ка да ни су осво -
ји ли. Али и они игра ју с вре ме на на
вре ме, зи ми, кад су код ку ће. Не ба ве
се ти ме та ко че сто, ви ше из до са де.
Ни је им ва жна по бе да. За пра во ви ше
због уну ка уче ству ју, да они уче и да
им бу де за ни мљи во.

НЕ МА ЊА БО ГО ЈЕ ВИЋ, фар ма це ут:
– Не играм игре на сре ћу. Ма ла је

шан са да бу дем из ву чен ја или би ло
ко од нас. Ло то ли сти ће ни сам ни ка -
да ку по вао. Је ди но сам се опро бао у
спорт ским кла ди о ни ца ма. Рет ко сам
до би јао. Не при ку пљам ни ра чу не,
иа ко су те ак ци је че сте код нас. Не
по зна јем ни ко га ко је не што осво јио.

Је ле на Ка та на

С. МИЛАДИНОВИЋС. ЛАЗИЋ Ј. СТОЈКОВИЋ Н. БОГОЈЕВИЋБ. САВУЛОВП. БОЛДИЖАР

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО ЋЕ ДА НАС КО ШТА ЗИ МА

ГРЕ ЈА ЊЕ НА ГАС 
НАЈ ЈЕФ ТИ НИ ЈЕ ОВЕ ЗИ МЕ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

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,
24. сеп тем бра, ују тру, он да ће вам
мо жда би ти од ко ри сти ин фор ма -
ци ја да је „Елек тро вој во ди на” за тај
дан на ја ви ла ис кљу че ња стру је због
ра до ва на елек тро ди стри бу тив ној
мре жи, од 8.30 до 12 са ти, у Охрид -
ској, Вла син ској, Пр вој су сед ној, ви -
кенд-на се љу око ка сар не 5000 и на
Но во се љан ском пу ту – од „Нар ци -
са” до кра ја ка Но вом Се лу.

У по не де љак, 28. сеп тем бра, од 8
до 14 са ти, стру је не ће има ти це ло
Ка ча ре во, а на ред ног да на, у уто -
рак, 29. сеп тем бра, та ко ђе од 8 до
14 са ти, без на па ја ња елек трич ном
енер ги јом би ће це ло Стар че во. Иста
суд би на у сре ду, 30. сеп тем бра,
очеку је Ба нат ски Бре сто вац – це ло

село не ће има ти стру је од 8 до
14.30. За сре ду су ис кљу че ња пла -
ни ра на и за по је ди не ули це у Пан -
че ву. На и ме, од 8.30 до 11.30 без
стру је ће оста ти део Ули це брат -
ства –је дин ства од кућ ног бро ја 109
до кра ја ка Пољ ској, це ла Гро бљан -
ска ули ца, део Ули це Шан до ра Пе -
те фи ја од бро ја 122 до бро ја 166,
део Ули це Све то за ра Мар ко ви ћа од
бро ја 139 до бро ја 189, део До бро -
во љач ке од Брат ства –је дин ства до
Шан до ра Пе те фи ја, дру ги про сек
Брат ства –је дин ства, као и пред у зе -
ће „New City”.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на. Ин фор -
ма ци је о ис кљу че њи ма ре дов но се
ажу ри ра ју на сај ту „Елек тро вој во -
ди не”. Квар на елек тро ди стри бу -
тив ној мре жи мо же те при ја ви ти на
те ле фон 319-220.

Без стру је де ло ви Пан че ва и це ло
Ка ча ре во, Стар че во и Бре сто вац

Да ље не ћеш мо ћи!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Овог ме се ца у Пан че ву се ра ди и
гра ди на све стра не. У цен тру гра да
су, ре кло би се, нај вред ни ји! Ко јим
год пу тем да кре ну, пе ша ци ће на и -
ћи на не ку нео че ки ва ну пре пре ку.

Парк и Ње го ше ва су уве ли ко рас -
ко па ни, а са да се оба вља ју ра зно ра -
зни ра до ви и на тро то а ри ма у Ули -
ци вој во де Ра до ми ра Пут ни ка, у Ка -
ра ђор ђе вој, у Ули ци бра ће Јо ва но -
вић... И у Ули ци Мак си ма Гор ког
ре кон стру и сан је ових да на кров на
при ват ној ку ћи, па је и ту из ни кла
ова им про ви зо ва на огра да. Ми сли -
ло се на без бед ност про ла зни ка и то
је за сва ку по хва лу. На дру гим ме -
сти ма у цен тру гра да на то не рет ко

мо ра те ми сли ти са ми ако не же ли те
да за вр ши те по пут јед не на ше су -
гра ђан ке, ко ја је, жу ре ћи на по сао и
игра ју ћи „игре без гра ни ца” по пан -
че вач ким тро то а ри ма, за ра ди ла пад
у не свест и уга ну ће но ге.

Крив ца је ту те шко од ре ди ти. Ра -
до ви на на шим ули ца ма су у ве ћи ни
слу ча је ва не из бе жни, пре ко по треб -
ни и нео д ло жни, а они под ра зу ме ва -
ју ха ос, не ред и бу ку. Сто га, да би
нам град био леп ши, очи то мо ра мо
сто ич ки под не ти чи ње ни цу да нам
је кре та ње тре нут но знат но оте жа но.
И, на рав но, отво ри ти че тво ре очи и
кре ну ти на од ре ди ште знат но ра ни -
је не го што би то ина че био слу чај.

По сле по ве ћа ња пен зи ја од ја ну а ра
2021. за 5,9 од сто, ко је је на ја вио
ми ни стар фи нан си ја Си ни ша Ма ли,
про сеч на пен зи ја ће од са да шњих
27.769 ди на ра би ти 29.407 ди на ра.

Про це нат по ве ћа ња пред ста вља
по ло ви ну зби ра ра ста пла та и тро -
шко ва жи во та, у пе ри о ду од ју ла про -
шле до ју на ове го ди не, јер су за то
вре ме, ка ко је из нео ми ни стар Ма -
ли, пла те по ра сле за 10,4 од сто, а
тро шко ви жи во та за 1,4 одсто.

Швај цар ска фор му ла пре ма ко -
јој се ускла ђу ју при ма ња пен зи о не -
ра у Ср би ји под ра зу ме ва да кре та -
ње пла та и тро шко ва жи во та има

под јед нак удео у про цен ту ускла -
ђи ва ња. Са овим по ве ћа њем, пен -
зи о не ри ко ји са да ме сеч но при ма ју
по 20.000 ди на ра од ја ну а ра ће до -
би ја ти око 1.180 ди на ра ви ше и пен -
зи ја ће им из но си ти 21.180 ди на ра.

На пен зи ју од 30.000 ди на ра по -
ве ћа ње ће из но си ти око 1.770 ди на -
ра, што ће при ма ње по ве ћа ти на
31.770 ди на ра. Они ко ји са да при -
ма ју по 40.000 ди на ра, од ја ну а ра ће
до би ја ти по 2.360 ди на ра више.

Што ве ћа пен зи ја, то ве ћа и по ви -
ши ца, па ће пен зи ја од 60.000 ди на -
ра би ти ви ша за 3.540 ди на ра и из -
но си ће 63.540, а она од ре ци мо
100.000 ди на ра, ка квих је ма ло, по -
ве ћа ће се за 5.900 ди на ра.

Ко ли ка ће вам би ти пен зи ја
на кон ја ну ар ског по ве ћа ња?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ УЧЕ СТВУ ЈЕ ТЕ У ИГРА МА НА СРЕ ЋУ?

Да нас (ни)је мој сре ћан дан

ТРО ШАК ЗА ЦЕ ЛУ ГРЕЈ НУ СЕ ЗО НУ 
ЗА СТАН ОД 60 КВА ДРА ТА

Врста огрева Количина Јединична цена Укупан трошак

Дрво (јефтиније) 9,7 м3 4.500 дин./м3 43.650

Дрво (скупље) 8,2 м3 6.700 дин./м3 54.940

Пелет 2,5 т 22.000 дин./т 55.000

Угаљ сирови лигнит 6,4 т 8.000 дин./т 51.200

Угаљ „вреоци” (сушени) 3,4 т 15.000 дин./т 51.000

Угаљ „бановићи” 3,2 т 15.000 дин./т 48.000

Природни гас 1.080 м3 32,28 дин./м3 34.862

Пропан бутан 829 кг 129 дин./кг 106.941

Лож-уље 1.149 л 123 дин./л 141.327

Ел. енергија ТА (пуњење ноћу) 9.900 кWh 47.986

Ел. енергија ТА (допуњавање) 9.720 кWh 71.483

Ел. енергија – грејна тела и котлови 9.000 кWh 132.888

Проценат повећања
представља половину
збира раста плата и
трошкова живота у
периоду од јула прошле 
до јуна ове године.



Го ре ло сме ће у ви ше
се ла

Му ке Си зи фо ве за
нео пре мље на
предузе ћа

Је дан од го ру ћих про бле ма у
де вет на се ље них ме ста сва ка -
ко је  упра вља ње сме ћем, за
шта су углав ном за ду же на ло -
кал на ко му нал на пред у зе ћа,
ко ји ма ни је ни ма ло ла ко, пре
све га због не до вољ не опре мље -
но сти и не до стат ка ка дра.

Ипак, нај те же им је са мо одр -
жа ва ње та ко зва них се о ских де -
по ни ја, ко је, уз гред, не ма ју ни
зва нич ни ста тус. Оне су, по ред
оста лог, че сто и сте ци ште ра -
зних са ку пља ча се кун дар них
си ро ви на, ко ји, да би се лак ше
до мо гли ба кра или алу ми ни -
ју ма, не пре за ју да упа ле смеће.

А та да кре ће истин ска не во -
ља, јер је ва тру иза зва ну хе -
миј ским ре ак ци ја ма вра шки
те шко уга си ти.

Ба ца ју где стиг ну

У том кон тек сту, про бле ма има
сву да. Ре ци мо, у Бре стов цу је
се о ска де по ни ја сва ке го ди не
све ши ра. За ње но одр жа ва ње
је над ле жан ЈКП „Ком брест”,
чи ја ди рек тор ка Та тја на Цве -
та но вић на во ди да се ко ли чи -
не сме ћа, шу та и биљ ног от па -
да по ве ћа ва ју за бри ња ва ју ћом
бр зи ном, а тро шко ви одр жа ва -
ња де по ни је су за и ста ве ли ки.

– До пре не ку го ди ну ком -
плет но чи шће ње сме тли шта оба -
вља ло се све га два до три пу та
го ди шње, што се са да ра ди сва -
ког дру гог ме се ца. Уз то, на ше
пред у зе ће по ку ша ва да, ко ли ко
је мо гу ће, по мо ћу ма ши не скип
ре дов но одр жи ред на ње му. Ве -
о ма смо раз о ча рани због ба -
хатог по на ша ња по је ди них

грађа на, ко ји сво је при ко ли це
пра зне на ула зу у де по ни ју, па
чак и по пу ту, те та ко за кр че
при лаз и оне мо гу ће не сме та но
ко ри шће ње про сто ра за де по -
но ва ње от па да, па је у том сми -
слу си ту а ци ја све без на де жни -
ја. Што се по жа ра ти че, ни је
их би ло одав но, ако не ра чу на -
мо то што је не ко од ме шта на
пре из ве сног пе ри о да уба цио
врућ пе пео у џак, ко ји су рад -
ни ци до те ра ли на де по ни ју са
оста лим сме ћем. Након кра -
ћег вре ме на по че ло је да ти ња,

али су љу ди ко ји су се за те кли
та мо ка ко би са ку пља ли се кун -
дар не си ро ви не у по след њем
мо мен ту  на ба ца ли зе мљу на
ва тру и уга си ли је на вре ме –
на во ди ди рек тор ка.

Њен ко ле га из Но вог Се ла
Де јан Гон ди ис ти че ка ко им је
де по ни ја хро нич ни про блем и
на во ди да мно ги љу ди ба ца ју
сме ће без ре да и по рет ка, па и
на при ла зни пут.

– То зна чи да мо ра мо два -
пут не дељ но да чи сти мо

сметли ште ул том и опет не по -
сти же мо да скло ни мо све што
се на ба ца. Про блем је и то што
на де по ни ји за вр ши сав от пад -
ни ма те ри јал ко ји на ста не при -
ли ком ру ше ња ста рих ку ћа. С
дру ге стра не, шу шка од ку ку -
ру за пред ста вља ве ли ку опа -
сност због мо гу ћих по жа ра, ко -
јих, сре ћом, одав но ни смо има -
ли, као ни па ље ви на. У та квим
си ту а ци ја ма ко ри сти мо го ми -
ле зе мље, ко је рас по ре ди мо на
кри тич на ме ста и њо ме од мах
за тр па мо ва тру уко ли ко се по -

ја ви. По ред то га, ре дов но ко -
си мо пр стен око де по ни је, да
би смо, уко ли ко не ко за па ли ста -
ру ци гла ну, мо гли лак ше да га -
си мо ни ско ра сти ње. У та квим
си ту а ци ја ма по ма же нам и ло -
кал но до бро вољ но ва тро га сно
дру штво – на во ди Гон ди.

У Ја бу ци ухва ће ни пи ро ма ни

И пр ви чо век Ја бу ке Сло бо дан
Илић ис ти че да по сто је ве ли -
ки про бле ми са одр жа ва њем
де по ни је, јер не са ве сни гра ђа -
ни и да ље од ла жу ко му нал ни
от пад ка ко не тре ба, ба ца ју ћи
га по ред пу та и за тва ра ју ћи
при лаз дру гим гра ђа ни ма да
од ла жу сме ће где тре ба.

– Наш ЈКП „Вод-ком”, уз ве -
ли ке на по ре, одр жа ва сме тли -
ште ко је се про сти ре на се дам
хек та ра, па га је го то во не мо -
гу ће у пот пу но сти обез бе ди ти.
При том је и реч о по љо при -
вред ном зе мљи шту, кроз ко је
ра та ри мо ра ју да про ла зе. Ипак,
нај ве ћа му ка је то што и пи ро -
ма ни па ле де по ни ју и ства ра ју

ве ли ки про блем пре све га љу -
ди ма ко ји жи ве у не по сред ној
бли зи ни. То ра де ка ко би до -
шли до се кун дар них си ро ви -
на, а по след њи слу чај от крио
је по ли ца јац из на шег ме ста
пре око не де љу да на, ка да је
до шао да ба ци свој от пад и за -
те као при пад ни ке ром ске по -
пу ла ци је из Пан че ва. Он их је
на ли цу ме ста ле ги ти ми сао и
при ја вио ко му нал ној по ли ци -
ји с ци љем по кре та ња по ступ -
ка. Реч је о осо ба ма од ра ни је
по зна тим ор га ни ма без бед но -
сти. То је са мо још је дан до каз
да по чи ни о ци до ла зе и с дру -
гих стра на – ка же Илић.

Пре две го ди не су због то га
на ја буч кој де по ни ји по ста вље -
не ка ме ре за ви део-над зор, ко је
су на кон шест ме се ци укра дене.

– Чак и ка ме ре су те шко мо -
гле да сни ме та чан мо ме нат
па ље ња сме ћа, а не мо же се
не ко ка зни ти са мо због вр шља -
ња. Ка да до ђе до по жа ра, ње га
је не ве ро ват но те шко га си ти.
По треб не су и те шке ма ши не,
то јест ба ге ри, да се сру ши упа -
ље но бр до сме ћа, па бул до же -
ри, ка ко би све то би ло срав -
ње но; по том сле ди за тр па ва ње
зе мљом ко ју тре ба до не ти ка -
ми о ни ма, па тек он да на сту па -
ју ва тро га сци. А ка да има мо
све на ве де не мо гућ но сти, га -
ше ње тра је нај ма ње два да на и
за то нам је по треб на по др шка
дру гих пред у зе ћа, по пут ВП-а
„Та миш –Ду нав”, а фи нан сиј -
ску по моћ пру жао нам је Град.
Мо рам да на гла сим да смо не -
ко ли ко пу та у пот пу но сти уко -
ни ли све сме ће с де по ни је, али
су га то ком вре ме на љу ди по -
но во на не ли. Сто га је у пла ну
да ту оба ве зу пре у зме Град, а у
ме ђу вре ме ну Ме сна за јед ни ца
на ме ра ва да по пра ви бул до -
жер, ко јим би смо лак ше уре -
ђи ва ли сме тли ште – ис ти че пр -
ви чо век Ја бу ке.

Баш ових да на у то ку је са -
на ци ја ка ча ре вач ке де по ни је,
а то је већ одав но ура ђе но у
Стар че ву. У том ме сту је од но -
ше ње сме ћа пре у зе ла ЈКП „Хи -
ги је на”, што је ду го роч ни план
и за све дру ге ме сне за јед ни -
це. Ме ђу тим, ни у Стар че ву не
мо же без про бле ма са от па -
дом, бу ду ћи да гра ђа ни, у не -
до стат ку глав не де по ни је, пра -
ве дивље, што за да је гла во бо -
ље та мо шњем ко му нал ном
пред у зе ћу.
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ОДР ЖА ВА ЊЕ СМЕ ТЛИ ШТА ВЕ ЛИ КИ ЈЕ ПРО БЛЕМ

НАЈ ТЕ ЖЕ ЈЕ УГА СИ ТИ ПОЖАРЕ 
НА ДЕ ПО НИ ЈА МА

БИ ЛО КРИ ТИЧ НО У ГЛО ГО ЊУ

У прет ход них не де љу да на у

Гло го њу је, пре ма ре чи ма

пред сед ни ка та мо шњег Са -

ве та Ме сне за јед ни це Слав -

ка Јо ва нов ског, два пут го ре -

ла де по ни ја.

– То се де си ло упр кос

свим апе ли ма да се, пре

све га, не ба ца сме ће на пут,

као и да је стро го за бра ње -

но па ље ње на сме тли шту.

Та ко су два пут ва тро га сци

из Пан че ва мо ра ли да при -

ска чу у по моћ на шем ко му -

нал ном пред у зе ћу и ДВД-у,

ко ји су, уз огром не на по ре,

не ка ко ус пе ли да са ни ра ју

по жар на вре ме ка ко се не

би про ши рио на окол ни

куку руз – ка же Јо ва нов ски.

Чест стар че вач ки гост, умет -
ник Ми ки ца Пе тро ни је вић
из Аран ђе лов ца, пред ста вио
је 17. сеп тем бра на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре свој дру -
ги ро ман, „Ре мек-де ло или
до дир Бо га”, ко ји и го во ри о
ис ку ше њи ма на пу ту ка
духов но сти.

– При ча укр шта жи во те
два ју ју на ка: свр ше ног сту -
ден та књи жев но сти Ву ка Не -
ди ћа, скло ног свим вр ста ма
по ро ка, и Кр сма на Сав ки ћа,
ко ји са мо ма шта о по врат ку
у се ло. За плет по чи ње ка да
се у не ком свом лу ди лу Не -
дић за тва ра у сво ју ку ћу с
на ме ром да за се дам да на
на пра ви ре мек-де ло. Ро ман
је про жет ра зним пи та њи ма:
од то га да ли је умет ник у
ста њу да својим зна њем и
уме ћем на пра ви не што
велико или оно по ти че од

ви ше си ле, пре ко то га да ли
оно што нас за де си при хва -
та мо као зло или као ис ку -
ше ње из ко јег мо же мо не -
што да на у чи мо, до бор бе из -
ме ђу „ме не ка квог је сам и
ме не ка квог ме Го спод же -
ли”, па су на кра ју мо ји ју -
на ци сме ште ни на не ко са -
свим дру го ме сто у од но су
на оно што су пла ни ра ли –
на вео је Пе тро ни је вић.

Ина че, он је и глу мац и
режи сер, а не та ко дав но је са
стар че вач ком ама тер ском гру -
пом уче ство вао у пра вље њу
ан самбл пред ста ве „Сум њи во
лице”.

Ба нат ски Бре сто вац: Чла но -
ви Фо то-ки но клу ба „По ња -
ви ца” уче ство ва ли су на Фе -
сти ва лу фо то гра фи је Ср би је,
ко ји је одр жан у Ва ље ву од
18. до 20. сеп тем бра. Удру -
же ње ло ва ца је истог да на ор -
га ни зо ва ло так ми че ње у га -
ђа њу гли не них го лу бо ва.

Ба нат ско Но во Се ло: Удру -
же ње же на „Но во се љан ке/Bo-
boacele” при ре ди ће ма ни -
фе ста ци ју „Ба нат ски хлеб” у

су бо ту, 26. сеп тем бра, у ма -
лој са ли До ма кул ту ре или,
ако вре ме до зво ли, на пла тоу
ис пред те уста но ве, али овог
пу та, због ме ра про тив ши ре -
ња ко ро на ви ру са, не ће би ти
у уо би ча је ном оби му.

До ло во: У то ку је са на ци ја
уда р них ру па у се лу, па се
мо ле ме шта ни да па зе на сво -
ју без бед ност, као и да има ју
стр пље ња док пу те ви не бу -
ду сре ђе ни. Тра ју ра до ви на
са на ци ји ру мун ске пра во -
слав не цр кве. Ма ни фе ста ци -
ја под на зи вом „У сми рај 
да на” одр жа на је у су бо ту,
19. сеп тем бра, на обли жњој
Ле ан ци.

Гло гоњ: У окви ру јав но-при -
ват ног парт нер ства ко је спро -
во ди Град Пан че во, у на ред -
ним да ни ма би ће ас фал ти ра -
не ком плет не ули це Млин -
ска и Пр вог ма ја, као и део
ули це ЈНА од Осло бо ђе ња до
на си па. По че ли су ра до ви на

из град њи пар кин га ис пред вр -
ти ћа, а на пре ду је и из град ња
пар кин га ис пред спорт ског
цен тра.

Ива но во: Књи га под на зи -
вом „200 го ди на у Ба на ту
1738–1938: Жи вот и оби ча -
ји ба нат ских Бу га ра” про мо -
ви са на је у по не де љак, 21.
сеп тем бра, на ло кал ној те -
ле ви зи ји, у еми си ји „Бу гар -
ске ру же”.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца обо -
га ти ла је дво ри ште деч јег об -
да ни шта у вр ти ћу ду плом
љу ља шком, ду плом клац ка -
ли цом и пе ња ли цом. Про је -
кат шко ле је про шао на
конкур су НИС-а под на зи -
вом „За јед ни ци за јед но”, на 
којем ће до би ти 1.900.000 за
опре му ин фор ма тич ког
кабине та.

Ка ча ре во: У то ку је са на ци ја
де по ни је, чи ји је ин ве сти тор
Град Пан че во, а из во ђач –
фир ма „Ма бер”.

Омо љи ца: Већ ду же вре ме у
то ку је чи шће ње се о ске
депони је, а сме ће се ка ми о -
ни ма од но си на глав ну 
де по ни ју.

Стар че во: Рад но вре ме му зе -
ја је уто р ком и че тврт ком од
18 до 20, сре дом од 13 до 15,
a су бо том и не де љом од 17.30
до 20 са ти, док је за по се те у
рад но вре ме (9–15) по треб но
по зва ти на број те ле фо на 631-
144. Дом кул ту ре је 17. сеп -
тем бра при ре дио про мо ци ју
ро ма на Ми ки це Пе тро ни је -
ви ћа под на зи вом „Ре мек-де -
ло или до дир Бо га”, а на ред -
ног че тврт ка, 24. сеп тем бра,
од 19 са ти, у га ле ри ји „Бо -
ем”, ау тор Ре ља Ми хај ло вић
из ло жи ће  гра фи ке из
уметнич ке зби р ке по ро ди це
Чола ко вић.

Месне актуелности

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ У СТАР ЧЕ ВУ

Ре мек-де ло или 
до дир Бо га

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Баш се димило у Јабуци, осетили и грађани

Аутор Петронијевић (десно) с водитељем
Момчилом Мрчковићем

ОДРЖАНА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА НА ДО МАК ДО ЛО ВА

„У сми рај да на” се не да сми ри ти
Ле ан ка по но во би ла
сте ци ште љу би те ља
при ро де

На све га осам ки ло ме та ра од
До ло ва, се ла по зна тог по до ло -
ви ма, слат ким штру дла ма и до -
ма ћем ви ну, на ла зи се Ле ан ка.

Ово ма ло, ушу шка но и пи то -
мо на се ље сме ште но на за пад -
ној ка пи ји Де ли блат ске пе шча -
ре, са два ре да ку ћа, до не дав но
го то во у пот пу но сти за бо ра вље -
но, не ка да је би ло ме сто за од -
мор ви кен да ша из Бе о гра да и
Пан че ва. Ме ђу тим, афир ма ци -
ја по пу лар ног Пе ска и же ља
мла дих љу ди да овај про стор
по но во ожи ви и при ка же све
сво је по тен ци ја ле, па и ту ри -
стич ке, до при не ле су да Ле ан -
ка до би је стал не ста нов ни ке, а
у не по сред ној бли зи ни је чак
по диг ну та цр ква по све ће на Све -
том Ва си ли ју Остро шком.

И баш та мо је и ове го ди не,
на кон не ко ли ко од ла га ња због
епи де ми о ло шке си ту а ци је, 19.
сеп тем бра одр жа на ма ни фе -
ста ци ја под на зи вом „У сми -
рај да на”, али уз огра ни че ни

број љу ди и уз све пре вен тив -
не ме ре. Тог да на су истин ски
за љу бље ни ци у при ри о ду мо -
гли да ис пе ша че де се так ки -
ло ме та ра по ди на ма, па шња -
ци ма и кроз шу му Де ли блат -
ске пе шча ре, што је би ла основ -
на иде ја глав ног ор га ни за то ра
– Бо ја на Вој но ва.

– И ове го ди не, по сун ча ном
вре ме ну, љу ди до бре во ље има -
ли су при ли ку да се упо зна ју и
с ло ка ци ја ма на ко ји ма су сни -
ма ни број ни и не по но вљи ви
фил мо ви као што су „Kо то та -
мо пе ва”, „Вар љи во ле то ’68”,
„Бој на Kосову”, „Све то ме сто”,
„Бе са”, „Вук Kараџић”, „Бе ло

оде ло”... Овим је наш план у
пот пу но сти ис пу њен, на ро чи -
то за то што су, у сми рај да на,
плес ве тре ња ча и кле пе та ла
ова ца упот пу ни ли вр хун ски на -
сту пи пра вих умет ни ка – ре -
као је Вој нов.

Та ко су го сти мо гли да чу ју
ет но-пе сме Ми ли це и Ма ри је
из KУД-а „Ба нат ски вез”, а по -
том су, по за вр шет ку шет ње, у
по врат ку на Ле ан ку по се ти ли
штан до ве и де гу сти ра ли до ма -
ће про из во де по пут ко зјег си ра,
пче ли њих про из во да и воћа са
обли жњих по ља. Том при ли ком
су се пред ста ви ли Удру же ње ви -
на ра и ви но гра да ра „Све ти Три -
фун” из До ло ва, као и про из во -
ђач ви на и ра ки је Ла зар Пеј -
чић, а пче лар Јо ви ца Бла га пону -
дио је свој шум ски и ли вад ски
мед из Де ли блат ске пе шча ре.

Ма ни фе ста ци ја је одр жа на у
ор га ни за ци ји удру же ња „Ср би -
ја – мој дом”, а по др жа ли су је
„Ве тро е лек тра не Бал ка на – A
Tesla Wind Company”, Ту ри стич -
ка ор га ни за ци ја Kовин, Ме сна
за јед ни ца „Ми та Ву ко са вљев”,
до ло вач ки Дом кул ту ре, као и
ве ли ки број дру гих спон зо ра.

И КУД „Банатски вез” дао допринос
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Зо ри ца Зу бо вић, 

гу мар ски тех ни чар

ФИЛМ: Нај ве ћи ути сак на ме -
не нај че шће оста ве фил мо ви
у ко ји ма су у фо ку су нео бич не
и за ни мљи ве љу бав не при че.
Јед но од нај дра жих оства ре ња
ко је бих сва ком пре по ру чи ла
је сте филм „Шет ња ме ђу обла -
ци ма” Ал фон са Ара уа из 1995.
го ди не. По ред при че ко ја је
за ни мљи ва, филм оби лу је див -
ним бај ко ви тим при зо ри ма ко -
ји ду го оста ју у се ћа њу. У пи -
та њу је при ча о мла дом аме -
рич ком бор цу По лу Са то ну
(Ки ја ну Ривс) ко ји је је два до -
че као по вра так из Дру гог свет -
ског ра та и по нов ни су срет с
во ље ном су пру гом. Она, на -
жа лост, ни је по де ли ла ње гов
ен ту зи ја зам и од мах је тра жи -
ла да се бр же-бо ље при хва ти
свог ста рог по сла – тр го ва ња
чо ко ла дом. На пр вом слу жбе -
ном пу ту Пол је упо знао ле пу
Мек си кан ку Вик то ри ју Ара гон
(А. Сан чез Хи хон), ко ја му је
об ја сни ла да се ужа са ва су сре -
та с кон зер ва тив ним и стро -
гим оцем, јер но си ван брач но
де те. Он је од лу чио да по мог -
не не срећ ној де вој ци, та ко што
је по шао с њом и пред ста вио
се ро ди те љи ма као њен су пруг.
Број на по ро ди ца је са оду ше -
вље њем до че ка ла Вик то ри ју и
на вод ног су пру га, али је њен
отац Ал бер то (Ђ. Ђа ни ни) био
ужа снут чи ње ни цом да му се
ћер ка уда ла без зна ња по ро -
ди це, и то за нај о бич ни јег про -
дав ца чо ко ла де…
КЊИ ГА: Не дав но сам про чи -
та ла књи гу „Ниг де не ма те”
Је ле не Ба чић Алим пић, ко ја
го во ри о нај ду бљим емо ци ја -
ма и мо рал ним ди ле ма ма, о
до бру и злу, љу ба ви и мр жњи,
по ве ре њу и за хвал но сти у те -
шким жи вот ним окол но сти -
ма. Ра ди се о Иза бе ла Месини,

де вој ци из ма лог си ци ли јан -
ског се ла, ко ја се при ја вљу је
за бол ни чар ку Цр ве ног кр ста
ка ко би по бе гла из ку ће сво је
мај ке. У ви хо ру рат них стра -
да ња мно ги ра ње ни ци про ћи
ће кроз спрет не Иза бе ли не ру -
ке у ма лој пољ ској бол ни ци
на До ло ми ти ма. Јед ног да на
ту до во зе Мар ка, рат ног из ве -
шта ча из Ср би је ко ји је те -
шко ра њен, и Иза бе ла до би ја
за да так да се на кон опе ра ци -
је ста ра о ње му. То ком ду гих,
те шких да на Мар ко вог опо -
рав ка Иза бе ла с њим раз ви ја
нео би чан од нос. Ма да зна ју
да је њи хо ва ве за осу ђе на на
про паст, љу бав ће би ти ја ча
од свих пра ви ла и огра ни че -
ња. Али ка да по сле за вр шет -
ка ра та Иза бе ли про шлост по -
ку ца на вра та, по че ће дра ма
ње ног жи во та о ко јој ће при -
ча ти чи та ва Ита ли ја.
МУ ЗИ КА: Че сто слу шам му -
зи ку, по себ но док се ба вим
кућ ним по сло ви ма, јер ми да -
је до дат ну енер ги ју и елан. Чи -
ни ми се да уз му зи ку све лак -
ше и бр же за вр шим. У су шти -
ни во лим све да слу шам,
забaвну, ста ро град ску и на -
род ну му зи ку, али не ка ко у
по след ње вре ме све че шће пу -
стим пе сме ко је су се слу ша ле
осам де се тих го ди на. Не дав но
сам слу чај но на и шла на гру пу
„Сре бр на кри ла” и под се ти ла
се њи хо вих пе са ма, ко је су ме
вра ти ле у не ко про шло вре ме
и про бу ди ле но стал ги ју.

Сре бр на кри ла

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

МЕ СТО ОКУ ПЉА ЊА МЛА ДИХ ТА ЛЕ НА ТА

Та мо где глу ма по чи ње

РА ДО ВИ СЛО БО ДА НА ТРАЈ КО ВИ ЋА

На ста ја ње – не ста ја ње

Драм ски сту дио „Ате ље мла -
дих” тре нут но упи су је но ве
глум це и глу ми це, ко ји мо гу
да се ја ве сва ког рад ног да на
од 19 до 20 са ти у про сто ри ја -
ма у До му омла ди не.

За ин те ре со ва на де ца ко ја же -
ле да на у че ви ше о глу ми до -
би ће шан су да пред ста ве сво ја
уме ћа у ан сам бли ма ко ји су
по де ље ни на по ла зни ке основ -
не и сред ње шко ле. Тре нут но у
Ате љеу има око два де сет пет
мла дих ко ји на раз не на чи не
уче ству ју у ра ду.

Драм ску сек ци ју во ди Ни ко -
ла Мр ка јић. Он ка же да је за
глу му нео п ход но има ти ком -
би на ци ју раз ли чи тих осо би на,
али да је пре суд но да де те има
до бро кућ но вас пи та ње. Као
при мер увек на во ди јед ног од
нај по зна ти јих по ла зни ка „Ате -
љеа мла дих”, а то је Не бој ша
Гло го вац.

За по ха ђа ње драм ског сту ди -
ја пла ћа се сим бо лич на чла на -
ри на, од че га се и фи нан си ра
рад. Ате ље ра ди то ком чи та ве
школ ске го ди не, али је ове годи -
не па у зи рао због ко ро на ви ру са.

– Има ли смо па у зу у ра ду
због епи де ми о ло шке си ту а ци -

је, али смо на кон по пу шта ња
ме ра ус пе ли да за вр ши мо деч -
ју пред ста ву „Па ту љак и шест
Сне жа на”, ко ју смо пре ми јер -
но из ве ли 30. ју на. Са да нам је
у пла ну да је игра мо до мар та,
ка да су се лек ци је пред ста ва за
фе сти ва ле. До та да пред ста ва

мо ра да жи ви – ре као је Ни ко -
ла Мр ка јић, се кре тар „Ате љеа
мла дих”.

Он је об ја снио да је иде ја да
се пред ста ва игра пред ма ло -
број ном пу бли ком из без бед -
но сних раз ло га, али ху ма ни -
тар но, за оне ко ји ма је нео п -
ход на по моћ. Сма тра да је до -
бро за де цу да осе ћа ју да, по -
ред то га што глу ме, ра де не -
што до бро и за дру ге. 

„Ате ље мла дих” ће на ред не
го ди не про сла ви ти ше зде сет
го ди на по сто ја ња у на шем гра -
ду. Кроз сек ци је Aтељеа про -
шла су мно га ве ли ка име на
за слу жна за раз вој кул ту ре
гра да Пан че ва. По ме ну ће мо
са мо да су у ње му би ли Ми -
лош Ни ко лић, Иван Ра ки џић,
Гра ди мир Стој ко вић, Ми ро -
слав Жу жић, Сте ви ца Жив -
ков, Не бој ша Гло го вац и мно -
ги дру ги.

ПЕ ДЕ СЕТ ДРУ ГА „ЧИ ВИ ЈА ДА”

На гра ђе ни афо ри сти ча ри из Пан че ва

ИЗЛОЖБА СЛИКА ВЛАДАНА РАНЂЕЛОВИЋА

Тренутак 
тишине

Афо ри сти ча ри Алек сан дра
Фи ли по вић и Алек сан дар
Чотрић по де ли ли су дру го ме -
сто за нај бо љи афо ри зам на
пе де сет дру гој „Чи ви ја ди” у
Шап цу.

Пр во ме сто је осво јио Ми -
лан Р. Си мић, док су тре ће

место по де ли ли Ва сил То лев -
ски и Зо ран Ђур ђе вић Ђур ђе.
На гра ђе не су и нај бо ље ка ри -
ка ту ре, са ти рич не при че и, пр -
ви пут, уче нич ки са став на те -
му „Дан кад сам се нај ви ше
сме јао/смеја ла”. Ша бач ка „Чи -
ви ја да”, бе ло свет ски ва шар

хумо ра и са ти ре, је сте кул тур -
но-ту ри стич ка ма ни фе ста ци -
ја ко ја се од 1968. го ди не тра -
ди ци о нал но одр жа ва у Шап -
цу. Пред сед ни ци „Чи ви ја шке
ре пу бли ке” би ли су Бран ко
Ћо пић, Ми ја Алек сић, Вла ди -
мир Бу ла то вић Виб, Ду шан

Ко ва че вић, Си ни ша Па вић,
Ла не Гу то вић, Сер геј Три фу -
но вић, Пе тар Ла зић и мно ги
дру ги. „Чи ви ја шкој ре пу бли -
ци” су пред се да ва ли књи -
жевни ци, ака де ми ци, док то -
ри на у ка, ре ди те љи, глум ци,
са ти ри ча ри…

ПО ЗО РИ ШНИ МА ТИ НЕ СУ БО ТОМ

Спа са До са да
У дво ра ни Кул тур ног цен тра
у су бо ту, 26. сеп тем бра, у 12
са ти, би ће од и гра на пред ста -
ва за де цу под на зи вом „Спа -
са До са да”, у из во ђе њу по зо -
ри шта „Maximus Art” из Бе о -
гра да. У пред ста ви игра ју

Жељ ко Алек сић и Ми ле на
Мар тић.

Пред ста ва за де цу „Спа са
До са да” раз ви ја и под сти че
деч ју ма шту. Ми ли ца је де вој -
чи ца ко јој је до сад но ка да је
са ма код ку ће. Упра во та да се

по ја вљу је из ми шље ни лик Спа -
са До са да, спас за до са ду. У
ни зу за бав них и ша љи вих си -
ту а ци ја Спа са ће Ми ли цу спа -
са ва ти од до са де, а она ће кроз
игре на у чи ти ка ко да се по на -
ша у раз ли чи тим жи вот ним

си ту а ци ја ма и шта би тре ба -
ло, а шта не, јед но де те да ра -
ди ако оста не са мо код ку ће.
Пред ста ва је ин тер ак тив на ша -
љи ва при ча у ко јој Ми ли ца и
Спа са пе ва ју пре по зна тљи ве
пе сме за де цу.

Из ло жба ра до ва Сло бо да на
Трај ко ви ћа под на зи вом „На -
ста ја ње – не ста ја ње” отво ре на
је у Га ле ри ји са вре ме не умет -
но сти у уто рак, 22. сеп тем бра.

Сло бо дан Трај ко вић је ди -
пло ми рао и ма ги стри рао на
Фа кул те ту ли ков них умет но -
сти у Бе о гра ду, на од се ку за
сли кар ство, 1980. го ди не. Са -
мо стал но из ла же од 1980. го -
ди не. До са да је при ре дио три -
де сет са мо стал них из ло жби у
зе мљи (Бе о град, Пан че во, Ча -
чак, Сме де ре во, При шти на,
Љу бља на, Ши бе ник) и ино -
стран ству (Па риз, Лон дон, Њу -
јорк, Ве не ци ја, Син га пур). Из -
ла гао је на ве ли ком бро ју те -
мат ских груп них из ло жби и
би је на ла, у на ци о нал ним и
са вре ме ним му зе ји ма, при -
ват ним га ле ри ја ма, као и на
ме ђу на род ним филм ским фе -
сти ва ли ма у Един бур гу, Бар -
се ло ни, Лон до ну и Ве не ци ји.
При мар но по ље ње го вог ис -
тра жи ва ња је сте ин ста ла ци ја
у ко јој укр шта ме ди је: сли -

кар ство, цр теж и скулп ту ру,
фо то гра фи ју и ви део.

За до стиг ну ћа у ви зу ел ним
умет но сти ма до био је ви ше
на гра да у зе мљи и ино стран -
ству, ме ђу ко ји ма су на гра де
за сли ке на Би је на лу мла дих
у Ри је ци 1985. и на Ок то бар -
ском са ло ну у Бе о гра ду 1986.
го ди не; за тим, у два на вра та,
на гра де на Би је на лу ју го сло -
вен ске умет но сти у Њу јор ку
и са ло ни ма мла дих умет ни -
ка у Бе о гра ду, Зре ња ни ну,
При шти ни, Ши бе ни ку. За до -
стиг ну ћа у ви зу ел ним умет -
но сти ма 2002. до био је на -
гра ду „Лон гин” Уни вер зи те -
та у При шти ни и Удру же ња
ли ков них умет ни ка Ко со ва и
Ме то хи је. Ве ли ки број ње го -
вих ра до ва на ла зи се у стал -
ним по став ка ма му зе ја за са -
вре ме ну умет ност и у при ват -
ним ко лек ци ја ма у зе мљи и
ино стран ству. Жи ви и ра ди у
Бе о гра ду и Лон до ну.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 8. ок то бра.

На кон ви ше ме се ци па у зе дво -
ра на „Апо ло” До ма омла ди не
отво ри ће сво ја вра та за по се -
ти о це, и то за хва љу ју ћи фе сти -
ва лу „Сло бод на зо на”, у окви -
ру ког ће би ти при ка за но се -
дам фил мо ва у ви ше од пе де -
сет гра до ва Ср би је, ме ђу ко ји -
ма је и Пан че во.

На ре пер то а ру ће би ти до -
бит ник на гра де на пре сти -
жном Кан ском фе сти вал,
игра ни филм „Алис и гра до -
на чел ник”, ко ји при ка зу је
Алис, мла ду и па мет ну фи ло -
зоф ки њу, ко ја по ста је аси -
стент ки ња гра до на чел ни ка
Ли о на ко ји про ла зи кроз про -
фе си о нал ну ег зи стен ци јал ну
кри зу и нај ви ше ли чи на из -
ду ва ни по ли тич ки ба лон у ко -
ји ла га но ула зи свеж ва здух и
ва тро мет иде ја. За тим, исланд -
ски филм „Округ” о мле кар -
ки Ин ге, ко ја од лу чу је да за -
поч не „жи вот по сво јим пра -
ви ли ма” и ус про ти ви се ко -
руп ци ји и не прав ди у свом
исланд ском гра ди ћу. Пу бли -
ка ће мо ћи да ви ди и швед -
ски до ку мен та рац „Стиг Лар -
шон: Чо век ко ји се играо

ватром”, ко ји де таљ но го во ри
о за о став шти ни ге ни јал ног
швед ског ау то ра, свет ски по -
зна тог по три ло ги ји „Ми ле -
ни јум”. Ова три ло ги ја је по -
ста ла јед на од нај тра же ни јих
кри ми-при ча у исто ри ји, а у
окви ру ње нај по зна ти је оства -
ре ње је „Де вој ка са те то ва жом
зма ја”, адап ти ра но у не ко ли -
ко успе шних фил мо ва.

На ре пер то а ру ово го ди шње
тур не је је и уз бу дљив до ку -
мен та рац „Из ба че ни”, ко ји је
по бу дио ве ли ку па жњу пу блике

то ком но вем бар ског фе сти ва -
ла. Филм се ба ви гло бал ном
кри зом ста но ва ња и раз ло гом
за што ви ше не мо же мо да при -
у шти мо жи вот у на шим гра -
до ви ма. Би ће при ка зан и филм
„Сел фи”. Филм је је дин стве -
на ре кон струк ци ја до га ђа ја ко -
ји су до ве ли до смр ти ше сна -
сто го ди шњег Да ви да Би фол -
ка, ко га је 2014. убио ка ра би -
њер у на пуљ ској че твр ти Тра -
ја но. У по ку ша ју да ис тра жи
и раз у ме окол но сти ко је су
дове ле до Да ви до ве смр ти,

редитељ Аго сти но Фе рен те
про на ла зи дво ји цу Да ви до вих
при ја те ља, Пје тра и Але сан -
дра, и мо ли их да по мо ћу мо -
бил них те ле фо на у фор ми сел -
фи ја ис при ча ју при чу о њи -
хо вом при ја тељ ству. 

Ме ђу иза бра ни ма су и фил -
мо ви за мла ђу пу бли ку. То су
„Мо је не ве ро ват но ле то са Тес”
и „Зве зда од сто ки ла”, ко ји је
фе сти вал ски сред њо школ ски
жи ри иза брао за нај бо љи филм
у окви ру про грам ске ли ни-
је 14+.

ПО НО ВО РА ДИ БИ О СКОП „АПО ЛО”

СЛО БОД НА ЗО НА СРЕ ДОМ

У галерији Народног музеја
Панчево у уторак, 22. сеп-
тембра, отворена је изложба
слика Владана Ранђеловића
под називом „Тренутак 
тишине”.

Владан Ранђеловић је доцент
на Факултету уметности у Ни-
шу за предмете цртање и сли-

кање. До сада је имао четрде-
сет самосталних изложби у Ср-
бији, али и у Македонији, Цр-
ној Гори, Аустрији и Чешкој.
Учествовао је на преко сто пе-
десет групних изложби, као и
у педесет ликовних колонија,
од којих су неке биле међуна-
родног карактера.
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ПАН ЧЕВ ЦИ АДВО КА ТИ

ЗА ПРАВО И ПРАВДУ
Да би свет функ ци о ни сао ка ко тре ба,
мо ра мо по што ва ти пра ви ла и за ко не.
Не ка да, ма ко ли ко се тру ди ли да све
ура ди мо ка ко тре ба, не што не за ви си
од нас, а да би смо про шли кроз од ре -
ђе не про це ду ре с ла ко ћом и ус пе ли
да оства ри мо сво ја пра ва, по треб на
нам је по моћ осо ба од по ве ре ња. Оних
ко ји за на ше про бле ме увек има ју
прав(н)и лек.

Ру ше ње пред ра су да

Вања Никочев (33) по же ле ла је да
сту ди ра пра ва још у основ ној шко ли,
па је из бор на кон сред ње шко ле за њу
био ве о ма лак. У ње ној по ро ди ци ни -
ко се ни је ба вио овом про фе си јом.

– На кон за вр ше них сту ди ја пра ва
оп сег мо гу ћег за по сле ња је ве ли ки, у
сми слу да прав на слу жба по сто ји у
сва кој шко ли, пред у зе ћу, др жав ној
уста но ви, као и да по сто ји мо гућ ност
осни ва ња соп стве не адво кат ске, но -
тар ске или из вр ши тељ ске кан це ла ри -
је или пак мо гућ ност за по сле ња у су -
ду – об ја шња ва Ва ња.

Она пре за по сле ња ни је пу но раз -
ми шља ла ка ко ће ова про фе си ја у
прак си из гле да ти, али је има ла асо -
ци ја ци је да то из гле да као што се пла -
си ра у фил мо ви ма, а то су ве ли ка
кри вич на су ђе ња, ви ше ме сеч но при -
пре ма ње од бра не, по ро та и слич но.

– Ствар ност је дру га чи ја с об зи ром
на то да у прак си по сто је и су ђе ња за
те шка кри вич на де ла и су ђе ња због
ду га од шестсто ди на ра. Ја ра дим као

са мо стал ни адво кат у Адво кат ској кан -
це ла ри ји „Ке сић, Про да но вић и парт -
не ри”, те сам се из тог раз ло га опре -
де ли ла за пар ни цу, док кри вич не ства -
ри углав ном пре пу штам ко ле га ма –
при ча она.

Углав ном ра ди на кна де ште те, по -
ро дич не ства ри и рад но пра во.

– Из сво је не та ко ду ге прак се мо -
жда бих из дво ји ла ту жбе ра ди ду га,
на кна де ште те због па да на ули ци,
ује да не по зна тих па са и ма ча ка, али
и по вре да на ра ду и пи са ње уго во ра –
ка же.

Иа ко овај по сао но си ве ли ку до зу
од го вор но сти, Ва ња ужи ва у ра ду с
љу ди ма и осе ћа ју да им је по мо гла у
ре ша ва њу ком пли ко ва них жи вот них
си ту а ци ја.

– Гра ђа ни су углав ном упо зна ти са
сво јим пра ви ма и оба ве за ма, па ни је
ком пли ко ва но при бли жи ти им ток
ре ша ва ња про бле ма. Ипак, ве ли ки је
иза зов ус пе ти у по ступ ку, про ме ни ти
суд ску прак су у скла ду са сво јим прав -
ним ста во во ма и, као нај ве ћи, по ру -
ши ти пред ра су де о мла дој же ни адво -
ка ту – за кљу чу је она.

За ни ма ње у на сле ђе

Дар ко Мај сто ро вић (43) на ста вио је
оче вим сто па ма и за вр шио Прав ни
фа кул тет. Као ма ли је ви део ка ко
функ ци о ни ше тај свет и да ни је све
баш као што се при ка зу је у аме рич -
ким фил мо ви ма.

– Ни сам имао тај ни во ен ту зи ја зма
ка да сам се од лу чио за ову про фе си ју
јер сам био до бро при пре мљен за то

ка ко све функ ци о ни ше. Кроз ку ћу су
нам че сто про ла зи ли прав ни ци, адво -
ка ти, су ди је, а отац је био адво кат, су -
ди ја и пред сед ник су да. Та мо где сам
мо рао да се че ли чим, је сте су срет с
кли јен ти ма. То је не што што ипак
мо раш сам – при ча Дар ко.

У адво ка ту ри је спе ци фич но то што
кли јен ти стал но пре и спи ту ју пред ло -
ге адво ка та. Дар ко ка же да че сто ви -
ше по ве ре ња има ју они ко ји су кри -
вич но од го вор ни не го ка да за не ко га
во диш пар ни цу.

– Ова мо до ла зе љу ди с по лу ин фор -
ма ци ја ма. Ка да би -
раш адво ка та, тре ба
да га би раш по по -
ве ре њу, јер не ко ме
пре пу шташ да не што
ура ди уме сто те бе, а
за по ве ре ње је бит -
но ка ко цео слу чај
пред ста вљаш кли јен -
ти ма и ка ко се за ла -
жеш за ње га. Не мо -
же се до би ти сва ки
спор, али тре ба се
раз го ва ра ти искре но
од по чет ка – об ја -
шња ва Дар ко.
Не ка да тре ба до ста

на по ра да би се кли -
јен ти ма об ја сни ло да
не ке ства ри не функ -
ци о ни шу по ло ги ци,
већ она ко ка ко је
про пи са но.

– Тру дим се да се
обра ћам кли јен ти -
ма што јед но став -
ни јим је зи ком, без
не ких прав них фло -
ску ла. Ма да то уме
да бу де по не кад оп -
шир но да би на кра -
ју схва ти ли су шти -
ну и за што је не што

та ко ка ко је – при ча.
У сво јој прак си тре нут но се ба ви

свим вр ста ма пра ва, али ка же да су
на кра ју сва углав ном имо вин ска, јер
се све вр ти око нов ца и имо ви не.

– Обич но се љу ди око то га по сва ђа -
ју. Ту же се око ме ђе, што, мо рам да
при знам, мо же би ти ве о ма прав но
ин те ре сант но и иза зов но. За тим, ту
су раз во ди, где се ре ша ва ју лич ни од -
но си, али и кри ви це, где се кр ше кри -
вич не нор ме – ка же.

Пред мет рас пра ве мо гу не кад да
бу ду не ве ро ват не ства ри. Та ко су се,
на при мер, љу ди ко ји су се раз во ди ли
све до го во ри ли, а за тим се по сва ђа ли
око фри жи де ра, па је све па ло у во ду.
Не ка да су то сит ни це, не спо ра зу ми
ко ји кли јен те ко шта ју ви ше не го да
се до го во ре.

– Ме ни су с про фе си о нал ног ста -
но ви шта тре нут но ве о ма ин те ре сант -
ни слу ча је ви у обла сти при вре де и
кри вич ни с те шким ка зна ма. Ипак
мо рам да на гла сим да је око осам де -
сет од сто слу ча је ва ве за но за по моћ
љу ди ма. Адво ка ти су у ства ри као кон -
сул тан ти ко ји кли јен те во де кроз спор.
Ми не би је мо бит ке, већ са ве ту је мо
љу де ка ко да се нај па мет ни је из бо ре
за сво ја пра ва – при ча он.

Дар ко ка же да у овом по слу нај ви -
ше во ли тај ин те лек ту ал ни мо ме нат,
ка ко ре ши ти не ки про блем, ко ји је
по пут ма те ма тич ког за дат ка.

Раз у ме ти про блем 

Сло бо дан Ре жа (64) од ма ле на је знао
да је прав до љу бив и да во ли да помаже

дру гим љу ди ма на раз не на чи не, па
су оп ци је за ње го во за ни ма ње увек
би ле ме ди ци на или пра во. На кон за -
вр ше не гим на зи је ми слио је пр во да
по ла же при јем ни за ме ди ци ну, али
по што ни је био у мо гућ но сти да оде
на по ла га ње, пре дао је па пи ре на
Прав ном фа кул те ту. Ту го ди ну је иско -
ри стио за уче ње и дао услов већ ју ну,
на кон че га је знао да ће то ипак би ти
ње го во за ни ма ње.

– Све вре ме сту ди ра ња сам раз ми -
шљао ис кљу чи во о адво ка ту ри као не -
ком крај њем ци љу. Имао сам пред
со бом не ке при ме ре адво ка та ко ји су
та да би ли успе шни, а ко је сам по зна -
вао пре ко мог оца и чи ни ло ми се да
они мо гу мно го ви ше да по мог ну љу -
ди ма у сфе ри пра ва не го не ке дру ге
слу жбе, па сам се усме рио у том прав -
цу – при ча Сло бо дан.

У вре ме ка да је за вр шио сту ди је
прав нич ко за ни ма ње је би ло до ста
тра же но. Кон ку ри сао је на не ко ли -
ко ме ста и био при мљен на сва. Иа -
ко је усле дио и по зив из су да, од лу -
чио је да се за по сли као прав ник у
„Кр зна ри”.

– Они су у то вре ме фи нан сиј ски
до бро ста ја ли, али је ме ни мно го зна -
чи ло то што су са ра ђи ва ли са ино -
стран ством, јер ми је би ло за ни мљи -
во да на у чим и ме ђу на род но при ват -
но пра во, ко је је увек би ло ба ук за на -
ше прав ни ке. Та мо сам остао че ти ри
и по го ди не, а на у чио сам о при вре ди
не ке ства ри ко је ми и дан-да нас ко -
ри сте. Две и по го ди не сам ра дио у
Град ској упра ви, где сам упо знао ка -
ко функ ци о ни ше си стем, и био сам
не што ви ше од две го ди не за ме ник
јав ног пра во бра ни о ца. Го ди не 1990.
го ди не упи сан сам у име ник адво ка -
та – при ча он.

За ње га је адво ка ту ра не што што
во ли и чи ме се ра до ба ви.

– Ве о ма ми је ва жно да раз у мем
про бле ме с ко ји ма љу ди до ла зе код
ме не и да про це ним мо гу ли да им
по мог нем. Мој за да так је да дам искре -
но ми шље ње о то ме да ли њи хов про -
блем мо гу ја да ре шим и да ли уоп -
ште мо же да се ре ши. Он да се у за ви -
сно сти од то га до го ва ра мо – ка же
Сло бо дан.

У вре ме ка да је по чи њао са мо стал -
ну прак су, у Пан че ву је би ло три де -
се так адво ка та, при вре да је би ла моћ -
на и би ло је пу но по сла. Он се ни ка -
да ни је опре де лио са мо за јед ну
област пра ва, али се пр вен стве но

бавио имо вин ско-прав ним од но си -
ма и при вре дом.

– Де ша ва ло ми се да сам имао слу -
ча је ве ко је су пре ме не за сту па ли не -
ки дру ги адво ка ти и ко ји су би ли на -
из глед из гу бље ни. Кли јен ти су до ла -
зи ли, јер су же ле ли да про ба ју још
не што, да по ку шам да ис пра вим суд -
ске гре шке, не прав де... То је увек иза -
зов и из и ску је чи та ње обим не ли те -
ра ту ре и суд ске прак се. И он да до -
ђеш у си ту а ци ју да не што што је мал -
те не би ло ре ше но „из ва диш из мр -
твих” и по мог неш чо ве ку. Имао сам
до ста успе ха у та квим си ту а ци ја ма –
ис тиче Сло бо дан.

Он сма тра да је за по ве ре ње пре ма
адво ка ту нај ва жни ји људ ски при ступ.

– Ка да не ко нов уђе на вра та, чо век
мо ра да по ка же ин те ре со ва ње за про -
блем ко ји та осо ба или прав но ли це
има. Мо рам у сво јој гла ви да об ра -
дим о че ми ми по тен ци јал ни кли јент
при ча и да раз ми слим да ли мо гу да
при хва тим и аде кват но од го во рим.
Не ка да стран ке про ме не пу но моћ ни -
ка и ми увек же ли мо да зна мо шта је
раз лог. Ско ро је је дан кли јент ре као
да је про ме нио адво ка та јер га је прет -
ход ни гле дао као стран ку дру гог ре да
и ни је осе тио за ин те ре со ва ност за ње -
гов пред мет – об ја шња ва.

Сло бо дан ис ти че да је ва жно да
кли јент до бро раз у ме шта му се при -
ча и да све мо ра да му се при ла го ди
обич ним реч ни ком.

– Та ко ђе је ве о ма ва жно ин фор ми -
са ти стран ку шта се де ша ва са слу ча -
јем. То је од ве ли ке ва жно сти за из -
град њу по ве ре ња. Кли јен ти ма тре ба
од мах да се са оп шти ка да слу чај ни је
био успе шан. Тре ба им об ја сни ти шта
се да ље мо же пред у зе ти. Или ако сма -
трам да је не ка ту жба бе сми сле на ако
не мо же мо ни шта да на пла ти мо од
про тив ни ка – при ча он.

Је дан од нај ба нал ни јих слу ча је ва
ко је је во дио је сте сва ђа из ме ђу два
по зна ни ка ко ји жи ве у не по сред ној
бли зи ни, а ко ји су се по ко шка ли због
кан те за сме ће. Ка же, љу ди се че сто
ту же ка да не ко пре ђе не ко ли ко цен -
ти ме та ра пре ко ме ђе.

– Био је је дан слу чај где су де ца
пре ко мај ке ту жи ла оца за пла ћа ње
али мен та ци је. Он је био до бр о сто је -
ћи, али је по ку ша вао да до ка же да
њи ма ни је по треб но ви ше нов ца. Мај -
ка је би ла бе сна јер је из но сио не и -
сти не, па сам јој ја пред ло жио про -
тив ту жбу, да тра жи мо да отац узме
де цу да бри не о њи ма. Из дик ти рао
сам то на су ду, а ка да је отац чуо, про -
ме нио је став и ре као да ће пла ти ти
ко ли ко тре ба са мо да не узи ма де цу.
Ипак, нај дра стич ни ји слу ча је ви у про -
фе си о нал ном сми слу је су они ка да
стран ка пре зен ту је сво ју при чу улеп -
ша но, без пра вих чи ње ни ца, и он да

на су ду ис ко чи не ки до каз ко ји су они
при кри ли на по чет ку, а ви не ма те мо -
гућ ност да ре а гу је те на та ко не што. У
та квим слу ча је ви ма сам пар пу та от -
ка зи вао пу но моћ – ка же Сло бо дан.

У свом по слу нај ви ше во ли ди рек -
тан кон такт с љу ди ма, а нај ви ше ужива
у за до вољ ству ка да је по сао успе шно
оба вљен и ка да не ко оства ри сво је
пра во.

Сло бо дан је че тр на ест го ди на пред -
сед ник Огран ка Пан че во и члан је
Управ ног од бо ра Адво кат ске ко мо ре
Вој во ди не.

Мир ја на Ма рић

Вања Никочев

Дар ко Мај сто ро вић

Слободан Режа

Н о  в а ц
ни је га -
р а н  ц и  ј а
за сре ћу,
али мо же
да вам
про ме ни
ж и  в о т .
Упра во то
ће се де -
си ти Џе -
ми, по зо -
р и  ш н о ј
ш м и н  -
к е р  к и
сла бој на ла ти но а ме рич ке ин струк -
то ре пле са, ко ја жи ви у скром ном
ста ну у Лон до ну, по ред сво јих ро -
ди те ља хи пи ка. Ба ка јој је оста ви -
ла не про це њи во бо гат ство, под
усло вом да се уда за му шкар ца с
ти ту лом.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли с
ким нај леп ше ћу ти те. Књи ге из
„Вул ка на” до би ће ау то ри сле де ћих
по ру ка:

„Ја нај леп ше при чам са ма са со -
бом, са сви ма оста ли ма ми је ствар -
но леп ше кад ћу тим.” 063/1216...

„С мо јом пра ба бом Спа се ни јом.
На спе мо по јед ну, две, три љу те
шљи во ви це и пу сти мо да ти ши на
про го во ри.” 061/2434...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре од ко је исти ни те при че би сте
ви сни ми ли филм:

„То би би ла при ча о мом жи во -
ту, али тај филм ни ко не би смео
да еми ту је чак ни у ноћ ном тер -
ми ну.” 063/1684...

„То би би ла при ча о мо јој та шти
и на чи ни ма на ко је она свом зе ту
ки да жив це. Са мо што ни ко не би
по ве ро вао да је при ча исти ни та...”
063/5031... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 30. сеп тем -
бра, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го -
вор на пи та ње: „Шта би сте во ле ли
да на сле ди те?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

Кад са зна -
ју да су на -
след ни ци
Вла ди ми ра
Кон стан ти -
н о  в и  ћ а ,
нај бо га ти -
јег Ба на ћа -
ни на свих
в р е  м е  н а ,
Ни ко лин и
Лу јев жи -
вот ће се
пре о кре ну -
ти. По ред
ве ли ког нов ча ног из но са, њи хов
би о ло шки отац о ко ме ни шта ни су
зна ли оста вио им је вул кан ско остр -
во у Ју жном мо ру.

„Ми ли јардерови
синови” 

Ивана Ивањија

„Брак из ра чу на”
Фе ли ше Кин гсли

Два чи та о ца ко ји до 30. сеп тем -
бра, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го -
вор на пи та ње: „Шта сте ви ура ди -
ли из ра чу на?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВЕШ-МАШИНА и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-76-
07. (296249)

ШТАМПАЧ оки Б 412 Дн
лас, ц/б, нов, неотпакован,
10.500. 069/123-85-35. (296034)

ПРОДАЈЕМ појачало сансуи
и звучнике итт. 064/246-05-
71. (296234)

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

ИЗДАЈЕМ гаражу у строгом
центру. Тел. 064/424-97-20.
(296271)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу у
дворишту, Жарка Зрењани-
на 18. 060/080-37-57.
(296248)

КУПУЈЕМ гаражу на Котежу
1. 065/998-75-04 (СМС)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Котежу 1. 069/409-83-42.
(295880)

ИЗДАЈЕМ гаражу, центар,
Браће Јовановић 24, насло-
њена на Музеј. 064/190-34-
49. (296022)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. 062/339-299. (296224)

ДАЧИЈА логан 1.4 МПИ, цр-
вена, 2006. годиште. Тел.
063/325-566. (296320)

ОЛДТАЈМЕР буба, 1974. ис-
правна, регистрована до 27.
јула 2021, у возном стању,
цена 1.300 евра. Може заме-
на. До 25. 09. 2020 062/632-
552, +38162/632-552. (295834)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л,
2013. 065/853-93-29. (296134)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе-
тора врата, атестиран плин,
власник. 064/130-36-02.
(296287)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007, пе-
тора врата, фул, шест брзи-
на. 064/130-36-02. (296287)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
врата, фул опрема, реги-
строван годину. 064/587-50-
24. (296287)

ПУНТО 1, 1.1, 1997, петора
врата, у првој боји, регистро-
ван. 064/587-50-24. (296287)

КУПУЈЕМ ауто до 500 евра.
Митров Жива, Јосифа Пан-
чића 4. 013/314-118. (295929)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.600 евра. 063/165-83-
75. (296109)

КУПУЈЕМ возила до 1.800
евра, стање небитно.
060/114-83-38. (296109)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (295322)

КУПУЈЕМ све врсте возила,
стање небитно. 063/165-83-
75. (296365)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05. (296364)

ПРОДАЈЕМ комушаљку са
осам ваљака, потпуно ре-
монтовану 4 кс, повољно.
063/728-25-41. (295930)

ЗА АСТРУ дизел, бош пумпа,

алтернатор, вакум пумпа,

фарови, ретровизори, чети-

ри точка 175 х 65 х 14.

063/887-08-33. (296115)

ФИЈАТ палио караван 1.2,

200 к, изузетно очуван, тек

регистрован, власник, 1.200

евра. 064/123-63-65. (296146)

ПРОДАЈЕМ опел астру Ф,

1996. годиште, 1.8, бензин,

гас. 062/244-842. (296339)

ПЕЖО 307, 1.6, бензин,

2002. годиште, регистрован,

прва боја, очуван. 064/243-

84-52. (296328)

КИА каренс 200 цц, 2007.

годиште, први власник,, пре-

шао 104.000 км. Тел.

066/515-69-02. (296195)

ПУНТО 1.2, 2001, 3 В, ате-

стиран плин, клима, серво,

одличан. 064/142-55-93.

(296286)

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2005. годиште. 063/325-972.
(295833)

ПРОДАЈЕМ опел корсу Д,
децембар 2007, купљен у
Србији, бензин + ТНГ, 1.2,
очуван у одличном стању.
063/378-266, 063/356-189.
(296313)
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. (296361)

ПРОДАЈЕМ еспресо апарат
са две групе.
Тел.0038163/833-54-15,
065/341-60-78 (СМС)

ОГРЕВНО дрво, повољно,
багрем, буква, храст.
064/356-03-93, бесплатан
превоз, 4.500. (295088)

ПРОДАЈЕМ шанк, кревет,
гарнитура – фотеље, канаба,
угаљ, телевизор. 061/193-
00-09. (295943)

ГАРДЕРОБНИ орман, дво-
сед, сто, трпезаријске столи-
це, две нове витрине.
063/861-82-66. (295659/р)

КОТАО алфа 1,25 кв, за ета-
жно грејање, одличан, 100
евра. 064/123-63-65. (296146)

ПРОДАЈЕМ камин алфа
плам и четири метра дрва.
065/536-06-54. (2961479)

КОТАО на чврсто гориво,
термико, 33 кв, 300 евра.
Моб. 062/841-76-69. (296162)

МЕСНАТИ, прасићи, јагањци
и свиње, могућнсот клања и
печења. 060/037-11-96., (296153)

ПРЕСА за грожђе 30 л, горе-
ње, чепилица за плутане за-
твараче, ауто-приколица
160 х 100 х 40. 064/866-21-
18. (296157)

ПРОДАЈУ црна земља за на-
сипање дворишта са прево-
зом. 064/192-85-44. (296159)

ПРОДАЈЕМ радни писаћи
сто, компјутерсјки, школски
и ципеларник нов. 064/150-
20-78. (296168)

КОРИШЋЕНИ дрвени столо-
ви већих димензија, једно-
крилна балконска врата – ша-
лони. 062/121-01-48. (296175)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа.
063/705-18-18, 335-930.
(296196)

ПРОДАЈЕМ половну крека
весо пећ. 060/152-88-55.
(296220)

НОВИ дрвени кревети 200 х
90 – 5.900, душек 5.700,
клик-клак лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (296233)

ПРОДАЈА новог намештаја:
столови од 4.500. столице од
1.800. 060/600-14-52. (296233)

ПРОДАЈЕМ судоперу, оста-
ле кухињаске елементе, су-
доепра 3.000, нова. 371-568,
063/773-45-97. 82962549

ПРОДАЈЕМ машину горење,
600 65 – 085, исправне по-
ловне делове бош. 064/129-
73-60. (296295)

ПРОДАЈЕМ свилени тепих,
120 х 180, очуван. 063/329-
441. (296241)

ПРОДАЈЕМ крем фотељу од
еко коже, добро очувана.
063/329-441. (296241)

ТРОСЕД, две фотеље мојца,
тросед и двосед/екстра ди-
зајн, мало коришћено, про-
фесионална микроталасна,
бибер цреп/1000 комада.
063/265-268. (296281)

ЛЕЖАЈ, брачни кауч са две
фотеље, фотеља мојца, са-
мачки кревет. 063/861-82-
66. (296269)

ЛЦД телевизор, инвалидска
колица, комбиновани фри-
жидер двомоторац, орман с
ципеларником. 063/861-82-
66. (296269)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава , монтажа, га-
ранција, вршимо поправке.
063/714-38-98. (296359)

ПРОДАЈЕМ прекрупач за ку-
куруз. 064/296-25-23. (296363)

ПРОДАЈЕМ тросед (развла-
чење у француски лежај).
064/296-25-23. (296363)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, телевизоре,
веш-машине, замрзиваче,
долазим на адресу. 063/101-
11-47, 064/158-44-10. (295902)

КУПУЈЕМ мале ТА пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(296012)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове, ста-
ри новац, сифон флаше,с та-
ре играчке и друго. 063/705-
18-18, 335-930. (296012)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замр-
зиваче,т елевизоре, долазим
на адресу. 063/101-11-47,
064/158-44-10. (295787)

КУПУЈЕМ столове, столице,
плинске боце, перје, мање
угаоне гарнитуре. 066/900-
79-04. (296154)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, до-
лазимо. 061/321-77-93. (296289)

КУПУЈЕМ неисправне и ис-
правне ТА пећи. 063/705-
18-18, 335-930. (р)

КУПУЈЕМ : перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, сифон флаше,
старе играчке и друго.
063/705-18-18, 335-930. (р)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину: гвожђе, олово, веш-
машине, замрзиваче, теле-
визоре , шпорете. 061/322-
04-94. (296289)

КУПУЈЕМ разрађену књиго-
водствену агенцију.
065/254-08-80. (296323)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-
љарцу. 064/256-61-64 (СМС)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, поред села у Качареву.
064/178-85-36. (295661)

ПРОДАЈЕМ три ланца зе-
мље, прва класа. 060/153-
25-15. (295744)

ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, три стана, 8 ари плаца.
063/829-89-48. (295424)

КУЋА, Панчево, Маргита,
180 квм + 3.5 ара плаца,
69.000 евра. 063/740-22-41,
013/664-228. (295632)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, Новосељански пут, код
Крнете. 063/103-04-33. (295597)

КУЋА на продају, Старчево,
главна улица, 8 ари плаца,
80 квм, Информације на
тел. 063/829-83-18. (295323)

КУЋА на продају, Старчево
Шумице, Суботичка 10. Тер-
моизолована, легализована,
150 квм. Конт. Тел. 064/202-
78-50. (295537)

ПРОДАЈЕМ три њиве, на
преком другу, Новосељан-
ски пут. Тел. 064/915-34-43.
(295794)

ПРОДАЈЕМ кућу 200 квм,
код „Зрна”. Може замена за
стан. 066/888-22-89. (296139)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра, договор.
Л063/163-80-77. (296139)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под во-
ћем. 064/113-47-76. (296141)

НА ПРОДАЈУ плац 28 ари,
Кудељарски насип, градско
грађевинско земљиште, из-
лаз на две улице. 068/408-
97-21. (296158)

ХИТНО кућа на продају, но-
ва Миса, одмах до СЦМ,
власник, 1/1, укњижена, ,
216 квм нето, етажно греја-
ње, четири терасе, башта,
кућа се продаје комплетно
намешена са лукс намешта-
јем. Тел. 063/788-34-53, без
посредника. (296166)

ПРОДАЈЕМ плацеве, Миле-
шевска, Стрелиште.
013/310-887. (296167)

СТАРА кућа на 6 ари плаца,
Стевице Јовановића, вла-
сник. 064/136-42-00. (296179)

ПРОДАЈЕМ плац, Долово,

16 ари, Ул. Лоле Рибара.

061/645-50-08. (296251)

ЗЕМЉИШЂТЕ за градњу,
1.700 евра, по ару, 110 ари,
северна зона, власник.
064/136-42-00. (296179)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 49 ари, Новосељански
пут 91. 064/131-42-02. (296184)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрлеи-
шту и два ланца земље под
засадом лешника. 064/357-
81-50. (296201)

КУЋА на продају, Новосе-
љански пут 15. 064/131-67-
32. (296219)

КАЧАРЕВО, продајем кућу,
намештену, 140 квм, ЦГ,
плин, 8 ари, центар, без по-
средника, договор. 065/207-
64-46. (296214)

НОВА КУЋА, Јабучки пут,
111 квм, укњижена, власник,
79.000 евра. 065/258-87-77.
(296208)

УЖИ ЦЕНТАР, 5 ари, 20 ши-
рина, 160 квм, кућа 82.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
28-83. (296204)

ТОПОЛА, 7 ари, кућа 66
квм, 21.000. (679), „Трем
01”, 063/836-28-83. (296204)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву.
066/363-454. (296177)

ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинско земљиште, до-
звољена градња. 064/212-
52-52. (2962262)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 44.000. „Јанко-
вић”, 348-025. (296302)

НА ПРОДАЈУ кућа на Бава-
ништанском путу. Тел.
064/168-56-22. (296301)

НОВА МИСА, 4.5 х 12, ри
етаже, ЦГ, са стварима, усе-
љива, 75.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (296296)

УЛИЧНИ део куће, Војлови-
ца, 56, двособан, усељив,
12.000. „Олимп”, 063/274-
951. (296296)

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7
ари плаца, колски улаз,
32.000. „Олимп”, 063/274-
951. (296296)

ВОЈЛОВИЦА, плац 14 ари,
погодан за све делатности,
11.000. „Олимп”, 063/274-
951. (296296)

НОВА МИСА, спратна кућа,
80.000; Горњи град, кућа за
рушење. „Лајф”, 061/662-
91-48. (296283)

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

КУЋЕ за рушење, за инве-
ститоре, од 130.000 –
170.000. „Кров”, 063/551-
64-50. (296312)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа 250
м, са аутомеханичарском ла-
кирерском, 75.000. „Кров”,
063/551-64-50. (296312)

ЦЕНТАР, дворишна кућа, 80
квм, 1.5 ар, 50.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (296325)

ПЕСАК, викендица, Девојач-
ки бунар, 9 ари, без улагања,
30.000. 063/690-269. (296335)

КУДЕЉАРСКИ насип, тро-
собна, 90 квм, 3.5 ара,
52.000. „Премиер”, 063/800-
44-30. (296349)

КУЋА на продају, Котеж 1,
164 квм, 128.000 евра, могу-
ћа замена уз доплату.
065/270-17-56. (296352)

ЈАБУЧКИ, плантажа лешни-
ка, 136 ари, 67 квм, 600 сад-
ница, бунар, кап по кап,
45.000. (67), 063/744-28-66.
(296371)

ШАРПЛАНИНСКА плац,.
8,99 квм, 2.500 евра/ар, од-
лична локација. (67),
063/744-28-66. (296371)

ВОЈЛОВИЦА, 68 квм, 5,35
ара, усељива, циглом зида-
на, 32.000.(67), 063/744-28-
66. (296371)

КУЋА, Црепаја, 11.68 ари,
135 квм + 40 6+ 18, одлична
кукћа зидана. (67), 063/744-
28-66. (296371)

КУЋА, Тесла, за рушење, 2.61
ар, 45 + 11, вода, струја.
(67), 063/744-28-66. (296371)

ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,
Новосељански 9 ари, 86 квм.
(67), 063/744-28-66. (296371)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПРИ, до-
говор. (679), „Трем 01”,
063/836-28-83. (295913)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
1, 48 квм, централно, 39.000
евра. 063/346-655. (295628/р/296108)

ПРОДАЈЕМ улични двори-
шни стан, засебно двориште,
Жарка Зрењанина, власник.
061/382-88-88. (295908)

КОТЕЖ дуплекс, трособан,
V, 70 квм, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(296349)

ПРОДАЈЕМ станове у из-
градњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315-872.
(295514)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
од 80 квм. Тел. 366-522.
063/807-27-07. (296148)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Панчево, стан у Београду, у
близини Бањице 57 квм,
двоипособан. 064/294-81-
53. (296165)

СТРОГИ центар, Трг слобо-
де, 30 квм, сређен опре-
мљен, одмах усељив, 43.000
евра. Власник. 064/848-88-
84. (296192)

ПРОДАЈЕМ станове у из-
градњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315-872.
(296191)

ДВОРИШНИ 46 квм, ТА,
22.000. (679), „Трем 01”,
063/836-28-83. (295913)

НОВА МИСА, 88 квм, ТА, I,
екстра, договор. (679),
„Трем 01”, 063/836-28-83.
(295913)

ТРОСОБАН стан, 72 квм,
строги центар, трећи спрат,
две терасе, лифт, ТА, могућ-
ност ЦГ, 70.000, договор.
Звати после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (296223)

ЦЕНТАР, новоградња 74 квм,
80 квм, 103 квм, 151 квм, ЦГ,
лифт, 1100 евра/квадрат +
ПДВ. Una Dal li, 064/255-87-
50. (296228)

СТРОГИ центар, 51 квм,
усељив, В. Приземље. (470),
„Дива некретнине”.
064/246-05-71. (296234)

ИЗДАЈЕМ лукс комплетно
намештен стан у центру,
центрлано, лифт. 063/879-
60-68. (296236)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру. Поткровље висине
3,20, V спрат, гас. 063/839-
50-84. (296189)

ПРОДАЈЕМ стан, нова Ми-
са, нов, укњижен, ниско
приземље, 43 квм, власник,
26.500 евра. 063/849-46-34.
(269266)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
двособан, IV, ЦГ, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296296)

ПРОДАЈЕМ, 7. јула стан, 48
квм, двособан, ВП, ПВЦ, пра-
зан. 060/745-05-75. (296250)

ШИРИ центар, новија град-
ња, једнособан, 39 квм, I,
ЦГ, комплетно опремљен,
40.500. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (296296)

ШИРИ ЦЕНТАР, новоград-
ња, трособан, 72 квм, I, нор-
вешки радијатор, 79.200.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296296)

СТРЕЛИШТЕ, четворособан,
80 квм, VII, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296296)

ЗМАЈ ЈОВИНА, дворишни,
26 квм, јендособан, 12.000,
договор. (336), „Олимп”,
063/274-951. (296296)

СТРЕЛИШТЕ, већи двосо-
бан, реновиран, ЦГ, 42.500,
леп једнособан, VII, 31.500.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (296283)

БЛИЗУ центра, новија, 68
квм, двоипособан, I, гас, пар-
кинг место, 61.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48. (296283)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је -
ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном -
ским усло ви ма и да не ма ју оба ве зно
здрав стве но оси гу ра ње, пред ви де ли
смо и од ре ђе ни број гра тис опе ра ци ја
ка та рак те ка ко би смо им по мо гли да
ре ше тај, до са да не пре мо стив здрав -

стве ни про блем – ис та као је Зо ран Пе -
шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће др Вла ди мир Дра га нић, на -
чел ник оде ље ња за пред њи сег мент
Kлинике за оч не бо ле сти Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је и ли цен ци ра ни ин -
струк тор за опе ра ци ју ка та рак те си сте -
ми ма „Alcon and Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има три де се то го ди -
шње ис ку ство у овој обла сти, а с 30.000
до са да ура ђе них опе ра ци ја у вр ху је ме -
ђу ле ка ри ма у це лој Ср би ји. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, сви ма те ри ја ли и ма ши не
ко ји ће се ко ри сти ти при ли ком опе ра -
тив них за хва та у „Све том Ва си ли ју
Остро шком” пред ста вља ју оно нај бо ље
што тре нут но по сто ји на тр жи шту.

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

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

Цена: 750 динара

АКЦИЈE ДО 8. ОКТОБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

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

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

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

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

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

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

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
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Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88D
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/295686)

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360
(ф)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
не раднице за палачинке и
piz za мајстор. 062/339-279.
(295421)

ПОТРЕБАН радник за рад у
пластификацији, до 50 годи-
на, Plast pro. 064/192-85-44.
(2196159)

РЕСТОРАНУ „Какаду” по-
требна помоћна радница у
кухињи. 062/806-02-58.
(2961939

РЕСТОРАН „Коноба 32” :
потребан помоћни радник у
кухињи, хигијена кукхиње,
припрема поврћа, прање су-
дова, припрема салата. Пла-
та 35.000 – 45.000. Плаћен
прековремени рад. 060/635-
57-73. (296229)

РЕСТОРАН „Коноба 32”:
потребан кувар- заменик
шефа кухиње, плата 55.000
– 75.000, плаћен прековре-
мени рад. 060/635-57-73.
(296229)

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри. 062/404-144. (296037)

PO CO LO CO ресторану по-
требни шанкери и чекери.
064/874-03-01. (296231)

ПОТРЕБНЕ четири раднице
у Маркету Идеал на Стрели-
шту. 013/333-160, 063/106-
02-81. (295452)

ПОТРЕБНА рдница за клање
пилића са искуством.
064/365-65-56, 064/172-79-
38. (295870)

ПОТРЕБАН пекар ученик и
продавац у пекари. Mail: pe -
ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (295960)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потре-
бан возач. 062/339-279 или
063/820-87-61. (295421)

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

ПОТРЕБНА медицинска се-
стра на неодређено влреме.
065/335-19-51. (296195)

АУТО-ПЛАЦ на Новосељан-
ском путу издајем. 063/179-
01-78. (2963159

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, главни пут. 064/122-
21-56. (296356)

ЛОКАЛ, пијаца, 10,5 квм,
вода, само 7.500. (67),
063/744-28-66. (296371)

ПОТРЕБАН младић за рад у
паркинг гаражи. 066/67-64-
677 (СМС)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц ка-
тегоријом за развоз по Ср-
бији. 062/889-01-20 (СМС)

ПОТРЕБНА конобарица.
40.000 пријава, плаћен пут.
BE E R TIA BAR, Ново Село.
063/89-11-047 (СМС)

ПОТРЕБАН младић за рад у
паркинг гаражи. 066/67-64-
677 (СМС)

ПОТРЕБАН мајстор за изра-
ду и уградњу ПВЦ и АЛУ сто-
ларије 063/249-432. (295677)

ИЗДАЈЕМ халу/магацин, 220
квм, на Новосељанском путу
171-г. Доступно велико пар-
кинг место. Намена просто-
ра - више опција. Контакт:
063/772-59-18. (ф)

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, центар. 066/866-49-
00. (295624)

ИЗДАЈЕМ локал, 18 квм,
угао Браће Јовановића и
Светог Саве. 064/231-07-33.
(295801)

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

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (295358)

МАГАЦИН 60 квм на Бава-
ништанском путу издајем,
сву, бетониран, са струјом,
висина 3.5 м. 060/428-73-
83. (295958)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву за
групни смештај, за раднике,
студенте, спортске екипе.
060/722-14-14. (296333)

КОТЕЖ 1, двособан наме-
штен, VI II, 53 квм, ЦГ. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(296349)

ИЗДАЈЕ се стан, 30 квм, мо-
же и за локал, Цара Душана
38. Тел. 062/886-56-02. (296353)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Котежу 1, I спрат,
ЦГ. 061/697-68-68. (296354)

НАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/122-
48-07. (296354)

ИЗДАЈЕМ стан у поткровљу
40 квм, на новој Миси, усе-
љив од 1. октобра. Тел.
063/770-33-19. (296358)

ИЗДАЈЕМ локал у Старчеву,
идеалан за продавницу, по-
друм пића, пекару, треба ви-
дети. Повољно, због одласка
у иностранство. Тел. 062/632-
552, до 25. 09. 2020, vi ber:
+38162/632-552, Раде. (295834)

У ЦЕНТРУ издајем мањи
двособан стан, комплетно
опремљен, са централним
грејањем, цена 200 евра, у
цену улазе све режије осим
струје. 060/417-34-50. (296226)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан, Котеж
1, ЦГ, 150 евра + депозит.
064/651-16-73. (296282)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (296278)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру. 060/040-48-
11. (296275)

КОТЕЖ 1, засебан једносо-
бан намештен стан у кући,
45 квм, погодан за једну
особу, уз депозит. 064/313-
90-41. (296311)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци. 064/122-21-56. (295976)

ИЗДАЈЕМ локал са употреб-
ном дозволом и магацински
са двориштем, Јабука.
063/351-709. (296072)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор, 40 квм, ЦГ, интер-
нет, клима. Његошева 1.
066/346-690. (296105)

ЛОКАЛ издајем, Аутобуска
станица, Ослобођења, могу
као канцеларије. 063/372-
21-24. (296129)

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

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ „Јабу-
ка” у Јабуци, на пијаци, по-
вршине од 20 до 120 квм.
063/315-872.- (296191)

ИЗДАЈЕМ локал у карађор-
ђевој улици, са инвентаром
за прехрану. 062/850-01-23.
(296178)

22 АРА, до пута, Бавани-
штански пут, издајем, струја,
вода. 064/948-71-22. (296174)

ИЗДАЈЕМ магацински-по-
словни простор, 30 квм + 70
квм, Кајмакчаланска 13.
064/377-04-61. (296181)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру, 100 евра месечно.
066/866-49-00. (296310)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан. 063/477-371. (296264)

ИЗДАЈЕМ празан полунаме-
штен 2.0 стан на Содари, пр-
ви спрат, ЦГ. 061/658-49-85.
(296306)

ИЗДАЈЕМ трособан полуна-
мештен стан у центру, 200
евра + депозит. 063/809-59-
66. (296369)

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан

на Тесли. 063/805-59-36.

(296321)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, 45
квм, ТА, зграда. 064/951-63-
54. (296360)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Стрелишту.
064/420-78-44. (296114)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са грејањем. 065/892-85-00.
(296128)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Новосељанском путу и по-
словну просторију 70 квм.
064/137-48-67. (296133)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан, 54 квм, ренвоиран,
ТА грејање, Содара, 230 евра.
Тел. 064/245-88-57. (296160)

ИЗДАЈЕМ нов двособанс
тан, 54 квм, намештен, 250
евра. 064/320-84-32. (296197)

ИЗДАЈЕМ дуплекс, 133 квм,
гас, намештен. 064/320-84-
32. (296197)

ИЗДАЈЕМ опремљену ком-
форну кућу у центру, ЦГ,
гас, плаћање месчено 250
евра + депозит. Звати после
17 сати. 060/080-26-59,
064/169-88-89. (296216)

ИЗДАЈЕМ кућу. 069/415-96-
87. (296211)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, посебан улаз,
струја, вода, гас. Книћанино-
ва 79. 069/396-16-90. (296225)

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
центру, 250 евра. 065/554-
67-72. (296180)

ПОЛУАНМЕШТЕН стан са
централним грејањем на
Миси. 063/784-22-70. (296227)

КОТЕЖ 1, двособан, 60 + 18
тераса, ЦГ, V,  усељив,
40.000. (67), 063/744-28-66.
(296371)

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

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-
требни станови, кукће, све
локације, брза реализација.
(67), ‘063/744-28-66. (296371)

ИЗДАЈЕМ намештен, једно-
собан стан на Котежу 2, 120
евра. 062/450-008 (СМС)

ИЗДАЈЕМ 2.5 намештен ре-
новиран стан на Содари, ЦГ,
3 спрат, лифт, кабловска.
Стан је погодан за 2-3 особе.
Цена 230 евра. Тел. 065/255-
28-92 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен, једно-
собан стан на Котежу, 130
евра. 069/455-50-01 (СМС)

ИЗДАЈЕМ 2.5 стан, намештен,
67 квм на Содари, ренови-
ран, ЦГ, 3 спрат, лифт, ка-
бловска. Дунавска 4/12. Цена
230 евра. 064/201-87-88. (СМС)

СТРОГИ центар, троипосо-
бан, II, 106 квм, 106.000.
(398), „Кров”, 060/551-64-
50. (296312)

МИСА, једнособан, 42, ре-
новирано, 26.500. „Јанко-
вић”, 348-025. (296302)

ТЕСЛА, 34 квм, једнособан,
приземље, ТА, 28.500. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (296325)

ПРОДАЈЕ се двособан стан,
57 квм, у Дебељачи, Трг М.
Тита бр. 5, II спрат, одмах
усељив. 069/603-802. (296338)

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

ТЕСЛА. Трособан, IV, ЦГ, 88
квм, 60.000, усељив. (67),
063/744-28-66. (296371)

ЦЕНТАР, стан приземље, 64
квм, хитно, дуплекс, 128.
(67), 063/744-28-66. (296371)
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Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Кача-

рева, потребни: металоглодачи, металоструга-

ри и борверкисти, са или без искуства.

Контакт телефон: 013/601-650                          (ф)

Стоваришту „Голија” потребан

ВОЗАЧ Ц КАТЕГОРИЈЕ
Доћи лично

Тел. 063/776-56-68, 013/252-06-64

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

Snaga je u našim rukama

BEDEM ENERGU

SOLUTIONS 

тражи 

точиоца за рад 
на гасној станици

Услови: ССС, годину

дана радног искуства.

Драган Туринац,

064/863-13-82. 
(6/296331)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 
РАДНОГ ОДНОСА

• Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу на-
учну област ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Услови:

– докторат из области медицинских наука, специ -

ја лизација из области социјалне медицине, као и

остали услови предвиђени Законом о високом об-

разовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.

88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и

6/2020 – др. закони) и Статутом Стоматолошког

Факултета.

• Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу 
научну област КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

Услови:

– докторат из области медицинских наука, специ -

ја лизација из области патологије, као и остали

услови предвиђени Законом о високом образова-

њу („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017,

73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др.

закони) и Статутом Стоматолошког Факултета.

• Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област 
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– докторат из области медицинских наука – стома-

тологија, специјализација из области оралне хи-

рургије, као и остали услови предвиђени Законом

о високом образовању („Сл. Гласник Републике

Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон,

67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Статутом Стома-

толошког Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање доцента или

ванредног професора, закључује се уговор о раду

на одређено време на период од 5 (пет) година, а

са кандидатом изабраним у звање редовног про-

фесора закључује се уговор о раду на неодређено

време.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-

сти услова из конкурса достављају се у року од 8

(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-

ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жар-

ка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/2351-292.

GRANEXPORT DOO PANČEVO
LUKA DUNAV 5, PANČEVO  

RASPISUJE

KONKURS

za radno mesto

RADNIK U SILOSU

Uslovi:

• SSS

• Poželjno radno iskustvo na silosu žitarica

Prijavu sa biografijom možete poslati na 

office@granexport.rs, ili nas kontaktiratii putem 

telefona pozivom na broj: 064/875-85-29

ПРАЊЕ намештаја. 064/110-
93-62. Младен. (296332)

РАДИМ физичке послове, уто-
вар, истовар, шут, угаљ, пелет,
итд. 060/143-62-10. (296082/р)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
Одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (296049)

ЗИДАРСКЕ радове, малтери-
сање, зидање, бетонирање,
санација крова. Чишћење
олука. 064/337-18-97. (296314)

ВОЗАЧ Ц, Е, Д категорије тра-
жи посао. Дугогодишње иску-
ство. Тел. 064/141-47-39. (96344)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење слудопере, купатила,
поправке, замена, одмах,
повољно. 013/331-657,
064/495-77-59.- (296329)

РАДИМО молерско-фарбар-
ске радове, гипс, вода, стру-
ја, електро инсталације, ваш
хаус мајстор. 066/514-57-
98. (296351)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација.
064/866-20-70. (296337)

ПРЕВОЗИМ кипером повољ-
но: шљунак, песак, сејанац,
туцаник, одвозим пут.
064/354-69-94, 063/754-02-
72. 8296334)

ПОВОЉНО шетам кућне
љубимце, уносим дрва, угаљ
и остале физикалије.
061/311-97-69. (296291)

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

ЧИСТИМО таване, подруме,
радимо све послове.
061/321-77-93. (296289)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством: квалитет-
но педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-37-
06. (296368)

ПАРКЕТ и ламинат, потавка,
хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 601-892.
(296300)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, при-
јемни, могућност on li ne ра-
да, професор. 061/603-94-
94, 066/405-336. (296303)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ: огра-
де, капије,  поправке бруси-
лица, хилти бушилица,. Зла-
јо. 065/558-45-17. (296298)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар.
(296298)

ВРШИМ сервисирање,
оправку бицикала, плетење
жица, центрирање точкова,
поправке. 0647174-19-01.
(296280)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво ко-
је смета. 063/369-846. (296284)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (296222)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, славине,
вентили, поправке, одгуше-
ње канализације. 061/193-
00-09. (296221)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ оште-
ћених када. 064/354-08-09.
(296243)

СОНИ 3 – 4, поправка хла-
ђења, ласера, чипа, замена
и откуп игара. 065/677-84-
67. (296253)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења кућа, зидова, однос
ствари, чишћења тавана.
064/122-69-78. (296255)

ОБАРАЊЕ стабала, кошење
свих терена, рушења кућа,
шупа, ископи. 060/035-47-
40. (296255)

СТОЛАРИЈА alu mis013doo :
сервис, продаја и уградња
АЛУ и ПВЦ столарије. Ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, роло и тракасте завесе.
060/699-29-99, 065/631-52-
81. (296267)

РУШЕЊА кућа, шупа, бето-
на, бетонирања, обарање
дрвећа, одношење ствари.
064/122-69-78. (р)

КОМБИ превоз робе до
1.500 кг. 064/(6123-895-68.
(296256)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и од-
воз шута... 064/505-62-44.
(295646)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88. (295826)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољно.
064/280-26-15. (295901)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде,  кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76.(295901)

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

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. 064/243-82-85. (293522)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, по-
вољно. 065/523-02-73. (296137)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, стирпор,
бавалит, фасаде, бетонира-
ње. 063/865-80-49. (296142)

ЧУВАМ децу и спремам ста-
нове на Миси и Тесли.
064/959-42-79. (296171)

ОЗБИЉНА жена, спремам
станове. 064/461-38-95. (296172)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством, тра-
жи посао. 064/120-77-64.
(296182)

ЧИСТИМ подруме, таване,
дворишта, шупе,г араже, из-
бацујем стари намештај и
друге непотребне ствари,
рушим старе објекте. По-
вољно. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (296183)

КАМИОН превоз, шљунак,
песак, сејанац, ризла, уто-
вар, одвоз шута. 060/474-
74-57. (296209)

НЕМАЧКИ: часови свим уз-
ратима, преводи. Припрема
за полагање свимх нивоа
знања. 061/656-04-04, 352-
892. (296203)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухи-
ња и канализационих цеви
машинским путем. 062/640-
741. (296261)

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

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијанери,
тракасте, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09. (295094)

КИОСКУ потребна радница

за рад. 064/213-10-49. (296257)

ОДГУШЕЊЕ одовода. Мла-

ден. 0641/110-93-62 (СМС)

ПОТРЕБНА радница за про-
давницу, Моше Пијаде 59,
Данијела, звати од 12 до 17
сати.  063/550-166. (296235)

ПРИВАТНОЈ фирми потре-
бан КВ електричар и КВ
приправник. Тел. 065/847-
00-95. (296307)

ПОТРЕБАН мајстор за про-
изводњу пецива на бувљаку.
065/533-44-13. (296272)

ЛИМАРИЈИ „Марковић” по-
требни помоћни радници,
лимари. 060/571-55-22.
(296265)

CAF FE FLA MIN GO тражи де-
војку за рад. 069/364-10-04.
(296326
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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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ИЗДАЈЕМ апартмане у Тивту,
5 минута од плаже,
+38163/833-54-15,
+38165/341-60-78 (СМС)

ЗЛАТИБОР – Рожанство, из-
дајем опремљену кућу за од-
мор од 1. октобра. 064/940-
84-12. (296176)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, метал-
не подупираче, мешалице за бе-
тон. 064/351-11-73. (2961555879)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купаћих,
крпљење шупљих када, гаран-
ција. када, Www.bal to kad.co.rs
011/288-30-18, 065/347-55-02.

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерце-
дес камионом, радници, по-
вољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (293296)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (296188)

ГИПС, спуштени плафони, пре-
градни зидови, молерај, термо-
изолација, адаптације, матери-
јал. 060/131-81-70. (294913)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ мешалица
10 евра дан, више дана могућ
договор као и наш превоз до
вас. 063/253-028. (295917)

РОЈАЛ МГ:  уградња/поправке;
ролетне, комарници, венеција-
нери, све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498. (295377)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, руше-
ње објеката, рашчишчавање
терена са утоваром и одвозом.
Најповољније у граду.
060/425-54-43. (294365)

РАД виљушкаром и телехенде-
ром по свим теренима на уто-
вару и истовару робе. 064/648-
24-50. (294365)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа
камионом за рад на висини.
060/366-65-57. (294365)

ЕЛЕКТРИЧАР ради бојлере,
индикаторе, инсталације, белу
технику, климе, ТА пећи.
060/521-93-40. (295961)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ри-
зла, превоз већим камионима,
ископ мањим и већим багери-
ма, рушење кућа. 063/218-894.
(294365)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона,
зидова са одвозом шута, наби-
јање терена вибро плочом.
064/648-24-47. (294365)

КЛИМЕ, монтажа, сервис, ан-
тибактеријско прање, сервис
беле технике. 060/521-93-40. 

СЕЛИДБЕ, екипа радника, пре-
воз: одвозимо непотребне ства-
ри. 064/280-30-16, 063/731-77-
67, Владимир. (296290)

КЛИМЕ, монтажа, сервис, ан-
тибактеријско прање, сервис
беле технике, ел. Инсталације.
060/521-93-40. (296276)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, бојлере,
шпорете, поправљамо са га-
ранцијом. „Фриготехник”,
064/122-68-05. (296357)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”
све на једном месту. 060/078-
47-89 (296361)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радо-
ви; поставка ламината. 062/976-
18-42, 064/390-00-87.

ПОТРЕБНА вредна и осећајна
жена за озбиљну везу. ситуи-
ран мушкарац, непушач.
065/551-17-22 (СМС)

МУШКАРАЦ, 56 година, мате-
ријално обезбезђен, жели да
упозна жену или девојку до 40
година, ради дружења, излаза-
ка. Звати око 21 сат. 013/352-
203. (296213)

ПОТРЕБНА озбиљна жена за
брак. 064/372-94-71. (296297)

ОЗБИЉНОЈ жени потребан
озбиљан мушкарац до 50 годи-
на, у вези брака. 064/959-70-18. 

УСЛУГЕ

Драга наша

МИМА

Жена великог срца

никада не умире.

Од кумова ШЕВО

(5/296118)

МИМА
Твоје присуство је нај-
лепше обележило наше
животе. Памтићемо
сваки заједнички тре-
нутак и обећање које
смо дали 27. јула 2017.
године.
Мирно спавај.

Кумови МАРЧЕТИЋИ

(6/296118)

Никад прежаљена, заувек у нашим срцима

МИРЈАНА ЦАРАН

рођ. Нишавић

Ожалошћени: мајка МЕРИМА, отац РАДИВОЈЕ, брат ЗЛАТКО, 

снаја СНЕЖАНА, ЛАНА и ЛАЗАР

(13/296150)

Опраштамо се од

МИРЈАНЕ

НИШАВИЋ

ЦАРАН

Саучествујемо у болу и
жалимо.

ТАЊА, БРАЦА, 
МИМИ и КАЋА

(51/296244)

26. септембра навршава се седам дана од

смрти

ЈЕВРОСИМЕ РИСТИЋ ЈЕЛЕ
1937–2020.

Увек ћеш остати у нашим срцима и сећању.

Почивај у миру.

Твоји најмилији

(72/296299)

Последњи поздрав драгој комшиници

ЈЕЛИЦИ РИСТИЋ

Увек ћу те памтити.

ПЕЦА КРСТЕВСКИ

(73/296299)

ЧЕДОМИР

ДРЖАИЋ

Последњи поздрав од
породице

(40/296215)

ЧЕДОМИР

ДРЖАИЋ
Последњи поздрав од
брата са породицом

(41/296215)

ЧЕДОМИР

ДРЖАИЋ
Последњи поздрав од
сестре са породицом

(42/2196215)

21. септембра 2020. напутила нас је наша мајка,

свекрва, бака и прабака

ВИДОСАВА ВАСИЉЕВИЋ
1941–2020.

Почивај у миру. 

Последњи поздрав од сина МИРОСЛАВА, снаје

ОЛГЕ, унука ДАРКА и унуке ЈЕЛЕНЕ са породицом

(46/296230)

Бако наша драга

Док ти вечним сном

спаваш, успомену на

тебе заувек ће чувати

твоја унука ЈЕЛЕНА,

зет ИГОР и праунук

УРОШ

(47/296230)

БЛАГАЈНА

300-830

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закон и 9/20) 

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за из-
градњу: Објекат 1-вишепородични стамбено-по-
словни објекат, спратности По+Пр+4+Пс и Објекат
2-вишепородични стамбени објекат По+Пр+3, на
кат. парцелама топ.бр.2518/1, 2518/2, 2519/1 и
2519/2 КО Панчево, ул. Ослобођења бр.84, израђен
од стране „Арт Ројал Инжењеринг”, Панчево, за ин-
веститорa „КБА Инвестмент” ДОО, Београд.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-
таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-
налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-
вештења о јавној презентацији можете добити на те-
лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену
од 10 до 13 сати, у периоду трајања јавне презента-
ције од 7 дана, почев од 02. 10. 2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне по-
слове, путем писарнице Градске управе Града Пан-
чева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је
14.09.2020. године на основу захтева носиоца
пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД – Дирекција за тех-
нику, Булевар уметности 16а, Нови Београд, донео
решење број XV-07-501-104/2020 којим је утврђено
да за пројекaт реконструкције локације радио базне
станице  мобилне телефоније „ПА-Родић”- ПА69,
ПАУ69, ПАО69, ПАЛ69, на стубу у улици Скадарска
бб у Панчеву, иза тржног центра „Родић”, на кат.
парц. 11786/2 и 11780 КО Панчево, није потребна
процена утицаја на  животну средину.

Увид у решење из претходног става може се обави-
ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-
не средине Градске управе Града Панчева, Панче-
во, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 708, радним
даном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-
банизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања оба-
вештења, а преко овог органа. 

ТУРИЗАМ
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Последњи поздрав

ГОРДАНИ

НИКОЛИЋ

од ЛИЛЕ и НИКОЛЕ

(16/296156)

С великом тугом опраштамо се од наше

драге сестричине и сестре

ГОРДАНЕ НИКОЛИЋ
1947–2020.

Ујка ЦАНЕ и ујна ДРАГА, ДРАГАН

и СНЕЖАНА са породицама

(50/296242)

Драга

ГОЦО

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

СЛАВКО и ГИЗЕЛА

(31/296198)

Последњи поздрав нашој драгој

СНЕЖАНИ КУФНЕР
Рођ. Шопов

1954–2020.

преминула је 16. септембра у Немачкој где је и

живела. 

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Неутешни брат ЈОХАН са породицом
(49/296240)

Умрла је наша сестра

ГОРДАНА

С љубављу и тугом носићемо је у срцу.

ДЕНЕШ, ВЕСНА и ГАШО, ДУШКО, МИЛАН и

БОЈАНА, САША и ДРАШКО, ДРАГАН и СНЕЖАНА

и МИЛАНА.

Почивај у миру.
(61/296623)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ НИКОЛИЋ
1947–2020.

ОЛГА, КОНСТАНТИН, ЛИДИЈА и САША

(82/296318)

Последњи поздрав драгој куми

ГОРДАНИ НИКОЛИЋ

Породица КРСТАНОВИЋ

(74/296304)

Лета Господњег, 23. септембра 2020. упокојило се моје чедо

ЗОРАНА МАРИЋ
10. IV 1970 – 23. IX 2020.

Сузе моје вреле, теците ко река, јер данас је умрла моја мила ћерка.

Нема речи ни утехе, кад родитељ изгуби своје мило дете.

Вечно тужна мајка, брат, очух, родбина, пријатељи и комшије.

Вјечнаја памјат

(94/296347)

Последњи поздрав драгој Зорани

ЗОРАНА МАРИЋ
1970–2020.

од САНДРЕ, РАТКА, АНДРЕЈЕ

(84/296327) и породице ПОПОВ

Последњи поздрав нашој

ЗОРАНИ

од особља Ресторана „San ta Lu cia”

(87/296336)

Последњи поздрав

ЗОРАНИ

Волимо те.

ВЕСНА, БАТА и ВАЊА

(91/296345)

Последњи поздрав драгој

ЗОКИ

од МИЛАНЕ, МАЈЕ и ГОЦЕ

(92/296345)

Последњи поздрав

ЗОРАНИ

Тужна сам због твог одласка. Тешко је по-

веровати да те више нема.

БИЉАНА са породицом

(93/296346)

Са великим болом се опраштамо од наше драге мајке,
баке и прабаке

МИЛИЦЕ РАДИЋ
23. IV 1932 – 22. IX 2020.

Угасило се велико срце и оставило празнину у свима на-
ма. Поносни смо што смо те имали. Хвала ти на свему.

Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, син МИЛОШ, снајка
СМИЉКА, унуци МИЛИЦА са породицом, ДРАГАНА са
породиоцм, ЈОВАНА, МИЛЕНА и НИКОЛА

(95/296348)

С тугом и жалошћу обавештавамо да је

РАДЕ ГРБИЋ

преминуо 18. септембра 2020, у 80. години.

Сахрањен је у Панчеву, 19. септембра 2020. го-

дине.

Ожалошћени: синови ЉУБИША и ДРАГИША

са породицама
(44/296217)

Последњи поздрав

ВОЈИ

БОГАТИНОВИЋУ
1950–2020.

Нека те анђели чувају.

Снајка ГОРДАНА

и унука МИЛИЦА

(78/296308)

Последњи поздрав

брату

ВОЈИ

БОГАТИНОВИЋУ
1950–2020.

Вољени не умиру. 

Сестра СЛАВИЦА
са породицом

(76/296308)

Последњи поздрав

ВОЈИ

БОГАТИНОВИЋУ
1950–2020.

Остаћеш у нашим срци-
ма заувек.

Зет МИРКО и сестра
ЉИЉА са породицама

(77/296308)

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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18. септембра преминуо је наш драги отац, деда и таст

МИЛОМИР ГАГИЋ
1949–2020.

Хвала ти на свему што си учинио за нас. Био си наша звезда во-

диља кроз цео живот, и за нас ћеш увек сијати и бити у нашим

срцима.

Твоји: ћерка НАДА, унука ДРАГАНА и зет СЛОБОДАН

(69/296293)

Последњи поздрав драгом оцу

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ
1949–2020.

Не постоје речи којима се може описати бол.

Оставио си неизбрисив траг у мом срцу, сећања која не бледе и

доброту која се памти.

Твој син ДРАГАН

(71/296294)

Последњи поздрав зету и паши

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ
1949–2020.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Сваја ЈАСМИНА, паша ИЛИЈА

и ташта ЉИЉАНА
(70/296293)

Последњи поздрав брату, стрицу и деверу

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ
1949–2020.

Хвала за братску љубав и поштовање моје породице. 

Овако брз одлазак је изузетно тежак.

Чуваћемо те од заборава.

АЛЕКСАНДРА, РАДИНА и ЈАНКО

(57/296259)

Последњи поздрав нашем драгом пензионеру

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ
1949–2020.

Били смо једна породица, и тако до краја. 

Велико хвала од свих, твоји из „Славијааута”

(58/296260)

Последњи поздрав

драгом куму

МИЛОМИРУ

ГАГИЋУ

од кума ИВАНА

МАРКОВИЋА

са породицом

(55/296247)

Последњи поздрав брату, деверу и стрицу

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ

од брата МИЛЕНКА, снајке МИРЕ

(52/296245)
и синовца ЗОРАНА

Последњи поздрав

брату, деверу

и стрицу

МИЛОМИРУ

ГАГИЋУ

од ПЕРЕ, ЗОРИЦЕ,

ЛАНЕ и ТАЊЕ

са породицама

(54/296246)

15. септембра 2020. напустила нас је наша

драга

ДАНИЦА КОШУТИЋ
рођ. Првулов

1948–2020.

Увек ће те се сећати: супруг БУДИМИР

и син НЕБОЈША са породицом

(2/296113)

ДАНИЦА

КОШУТИЋ
1948–2020.

Успомену на тебе чу-

ва твоја ОЛГИЦА са

породицом

(4/296113)

ДАНИЦА

КОШУТИЋ
1948–2020.

Успомену на тебе чува

твоја МАЦА са децом

(3/296113)

Последњи поздрав

мојој драгој мами

СТОЈКИ

БИЈЕЛИЋ
1936–2020.

од њеног сина

РАДИСЛАВА

са породицом
(56/296258)

МАРИЈА

ВУКОТА
4. X 1942.

Последњи поздрав.

Супруг РАЈКО, 

син НИКОЛА

и унук ОГЊЕН

(36/296206)

Наш друг и комшија

ЂУРА

МИЛЕНКОВИЋ
1948–2020.

преселио се у незаборав.
Жалимо за драгим дру-
гом и добрим човеком.

Породице ЋОСИЋ
и ЈОВИЧИЋ

(38/296210)

20. септембра 2020. преминуо је наш вољени

АНДРИЈА ШАРАИ ГАРИ
1934–2020.

Имамо много лепих успомена да са поносом

причамо о теби и да те се сећамо.

Супруга СЕКА, син ЈОВИЦА, ћерка САШКА, зет

МИРОСЛАВ, снаха ИВАНА, унуци АЛЕКСА, 

КОЉА, АНДРЕЈ и НОА
(33/296202)

Драги тата

Твоја благост и љубав чинили су оквир нашег

детињства.

ЈОВИЦА и САШКА

(34/296202)
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1. октобра 2020, у 11 сати, на Старом православ-

ном гробљу, даваћемо шестомесечни помен на-

шој вољеној тети и баки

МИРОСЛАВИ МАЈИЋ
1956–2020.

Увек ћемо те волети и сећати се са поносом и ди-

вљењем. 

Сестричина ТАТЈАНА и унука АЛИСА
(59/И)

Драги наш сине

ДЕЈАН МУГОША
1965–2020.

Вољени никад не умиру док живе они ко-

ји их воле, који их се сећају.

Неизмерно те воле и увек мисле на тебе

твоји: тата и мама

(60/296277)

Прошло је четрдесет
дана откада ниси са на-
ма друже наш

БЕЛИ

Ништа на Дунаву није
исто као пре. Све подсе-
ћа на тебе. Заборав не
постоји.

МИТКЕ и ШОЈКА

(1/296112)

25. септембра навршава
се шест година од смрти
наше

СЛАЂАНЕ

ЛУПУЛОВ
1966–2014.

У нашим срцима вечита
туга и бол.

Твоји најмилији
(19/296164)

Прошло је шест година откада смо остали без

нашег драгог

БОГДАНА ПЕТРОВИЋА

С љубављу и тугом чувамо га од заборава.

Његови: ЗОРИЦА, БРАНИСЛАВА, ДРАШКО, 

СРЂАН, АЛЕКСАНДРА, СОФИЈА, 

МИРОСЛАВ и МИЛОШ
(63/296270)

СЕЋАЊЕ
27. септембра наврша-
вају се три године отка-
ко нас је напустио наш
драги

ЈОВАН

ВЕСЕЛИНОВИЋ
С поштовањем

твоји најмилији

(64/296273)

Драга

ГОЦО
Прошло је годину дана откако ниси са нама.

Недостајеш нам и волимо те.

Породице ШИМИЋ и СИМИЋ
(66/296279)

Сећање на наше драге

ХУЂЕЦ

СЛОБОДАНКУ и ДУШАНА
23. IX 2013. 28. IX 2015.

У мислима и срцу увек сте са нама.

Ваши најмилији
(68/296292)

25. септембра 2020. је шестомесечни помен, у 10 сати,

нашој драгој Вањи

ВАЊА РАКИЏИЋ

Била си вољена, поштована и племенита особа., 

Чувамо те заувек у нашим срцима јер си ти то за живо-

та заслужила. Нека твоја нежна душа почива у миру и

спокоју и нека нико не поремети твој вечни мир.

Твоји: СРЂАН и НИНА са својима
(75/296305)

Прошло је пет година од твог одласка у неза-

борав

ВЛАДИМИР ЛУКИЋ
2015–2020.

Недостаје твој савет, ведрина и осмех. Вечно

у нашим срцима.

СТЕВА и БРАНКА

(79/296309)

26. септембра 2020. навршава се шест тужних

месеци откада нас је напустио наш вољени

ДРАГОЉУБ БАНКОВИЋ

Твоји: син ЖИВАН, снаја ВАЊА

и унуци ДЕЈАН и ТАМАРА

(80/296316)

26. септембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, одржа-
ћемо шестомесечни помен нашем

ДРАГАНУ САНАДЕРУ
27. III 2020 – 27. IX 2020.

Почивај...
Све твоје боли су стале...
Знамо да си добро, нашао си мир уз свог анђела.
Чврсто га загрли... чувај га добро... чекајте...
Ми вас чувамо од заборава...

Породица и пријатељи
(81/296317)

Последњи поздрав стрицу

МИЛОМИРУ
ГАГИЋУ

од синовца ГОРАНА са
породицом

(53/296245)

СЕЋАЊЕ

ЖИВАНА СЛАВОЉУБ ЈЕЛЕНА ЈОЖЕФ

КОЛОЦКА ВАСИЉЕВИЋ ВАСИЉЕВИЋ КОЛОЦКА
1986–2020. 1989–2020. 2010–2020. 2013–2020.

Ваши најмилији

(83/296324)

Помен оцу, деди и прандеди

ЖАРКО Јована ВУКМИРОВИЋ
13. X 1936– 30. III 2020.

Увек у сећању, вољен и незаборављен.

Породице ВУКМИРОВИЋ, МИЛЕТИЋ и ЧИКИЋ

(85/296330)

ЂУРАЂЕВИЋ

СЛАВОЉУБ ДРАГАНА
1950–2014. 1973–1997.

Бескрајно нам недостају

ВАНГЕЛИНА, ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА

(88/296340)

Шест месеци откада није са нама наш драги

МИЛАН ВУЧКОВИЋ
1957–2020.

Време пролази, туга и сећање на тебе остаје.

Заувек ћеш остати у срцима свих нас који смо те

волели.

Син ДУШАН и снаја ЈЕЛЕНА
(90/296343)

Прошло је годину дана...

БРАНКО

КОСТИЋ
1941–2019.

Увек си нам у мислима.

Волимо те!

Твоји најмилији

(96/296362)

Последњи поздрав

ШАРАИ АНДРИЈИ

од комшија у Милоша Обреновића 47
(89/296341)
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СЕЋАЊЕ

ПАНИЋ

ОЛГИЦА ИЛИЈА
25. IX 2010 – 25. IX 2020. 20. I 2017 – 25. IX 2020.

Ћерка БОЖАНА са породицом

(7/296119)

29. септембра је четрде-

сет дана драгом оцу

ЈОСИПУ

ЗДИМИРОВИЋУ
1938–2020.

од ћерке ЖУЗИКЕ

са породицом

(14/296151)

29. септембра је че-

трдесет дана

ЈОСИПУ

ЗДИМИРОВИЋУ
1938–2020.

Вољеном супругу и

оцу од супруге ТЕРЕ-

ЗЕ и његове деце са

породицама

(15/1296151)

28. септембра 2020. године навршава се десет

година откако није са нама вољени супруг и

тата

ДУШАН САВУЛОВ
1946–2010.

Неутешна супруга БОЖАНА и ћерка ВЕСНА

са породицом

(18/296163)

10. октобра навршава
се пола године од смрти

ЖИВКА

ГРУБАНОВА
из Црепаје

Ожалошћена супруга
СНЕЖАНА

и остала родбина

(21/296170)

27. септембра навршава
се десет година откако
није са нама наша

ДРАГА

ИВКОВИЋ

Син МИЋО, снаја РАДА,
унуци НЕМАЊА

и МИЛОШ и бивши
супруг СТОЈАН

(22/2196173)

Сећање на наше вољене

МИЛАН ЂУРИЦА

ЖИВКОВИЋ ЖИВКОВИЋ
2019–2020. 2007–2020.

Бол и туга не мере се речима, ни временом које

пролази већ празнином која је остала вашим од-

ласком. Нека вас анђели чувају.

Ваши најмилији
(28/296187)

БЛАГОЈЕ

СТАМЕНКОВСКИ
2010–2020.

Тешко је живети с

патњом у души.

Недостајеш...

Воле те твоји: 

супруга НАДА, 

ћерке ВЕРИЦА и

ЉИЉА и унуци

ВЛАДАН и ДАЛИБОР

(30/296194)

Шест месеци није с нама
наша

МИЛОЈКА

РАДИЧЕВИЋ

Знала си колико те во-
лимо, али никада не-
ћеш сазнати колико
нам недостајеш.

Твоја ћерка ЉИЉАНА
(29/296190)

Сећање на драге родитеље, деку и баку

СИМИЋ

ЖИВКО ДУШАНКА
2. X 1979 – 2020. 14. IV 2009 – 2020.

МИЛЕВА ЧЕДА
16. XI 1972 – 2020. 8. II 1979 – 2020.

Живе у сећањима оних који не могу и неће ника-

да да их забораве.

Кћерка и унука ЈЕЛА са породицом
(39/296212)

У недељу, 27. септембра 2020. навршава се једанаест година од смрти нашег Рође

МИЛОША БЕГОВИЋА

Волимо те исто. Увек си са нама

(43/ф)

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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ЛАЗАР

СТОЈКОВ
23. IX 2016 – 23. IX 2020.

Заувек си у нашем се-

ћању.

Твоји најмилији

(8/296130)

СЕЋАЊЕ

ЈЕГДОМИР
ЈЕШО

ДРЧЕЛИЋ
27. IX 1981 – 27. IX 2020.

С љубављу и поносом чу-
вамо успомену на тебе.

Твоји најмилији
(9/296131)

У суботу, 26. септембра, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо шестомесечни помен нашем дра-

гом оцу и супругу

ЈАШКО МИХАЈЛУ
21. IV 1961 – 2. IV 2020.

Никада те нећемо заборавити.

Супруга СТАНА, синови СТАНОЈЕ

и БОЈАН са породицом
(10/296136)

27. септембра даваћемо

двогодишњицу мом сину

МИЛОМИРУ

ГУЛАНУ
2018–2020.

Успомену на тебе чува-
ју: мајка МОРГИЈАНА,
сестре ВИОЛЕТА и МИ-
ЛАДИЈА са породицама

(11/296144)

1. октобра 2020. навршава се годину дана

откако нас је напустила наша вољена мај-

ка и супруга

ЉИЉАНА СТЕФАНОВИЋ

Помен ће се одржати 26. септембра 2020.

на гробљу Котеж у Панчеву.

Ожалошћени: супруг СЛОБОДАН, син ДЕ-

ЈАН, сестра ЖИВКА, зет ВЕКОСЛАВ, се-

стрић СРЂАН са супругом ЈЕЛЕНОМ

и сестра ВЕРИЦА са сином САШОМ
(12/296145)

28. септембра 2020, су
две тужне године без
нашег драгог

ЖИВАНА

СТОКИЋА

ЖИКЕ
Толико нам недостајеш.

Твоји: ИРЕНА, НЕНАД

и НАТАЛИЈА
(17/296161)

28. септембра навршава
се годину дана откако
нас је напустио наш во-
љени

ЗЛАТОЈЕ

БАЊАШ
С љубављу те чувамо у
нашим срцима.

ЦВЕТАНКА, САЊА, 
ДЕЈАН и МЕРИ

(23/296185)

У суботу, 26. септембра дајемо шестомесечни помен
нашем драгом

МАРКУ ВЕЛИЧКОВСКОМ

МАРЕТУ
1989–2020.

С поносом те помињемо, с љубављу чувамо, с тугом и
болом живимо без тебе.

Мајка СЛАВИЦА, отац ПЕЦА
и сестра ДРАГАНА са породицом

(25/296186)

Шестомесечни помен

МАРКО
ВЕЛИЧКОВСКИ

МАРЕ
1989–2020.

Увек си у нашим мислима
и сећањима. Празнина ко-
ја је остала после тебе је
велика. Недостајеш нам.

Твоје комшије: 
породица СТАНКОВСКИ

(24/296186)

Најдражи наш

МАРКО
ВЕЛИЧКОВСКИ

МАРЕ
1989–2020.

Вољени никада не умиру.
Нека те анђели чувају.
Волимо те!
Чика, НИНЧИ и ДЕКСИ

(27/296186)

Најдражи наш

МАРЕ
1989–2020.

Не постоји време које
доноси заборав, нити
сећање у којем тебе не-
ма више.

Волимо те: ДАЦА, 
МАКИ, ПЕПА, 

ЕКА и ВУЛЕ
(26/296186)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛОВСКИ

ЦВЕТКО
24. IX 2010 – 24. IX 2020.

Недостајеш десет годи-
на. супрузи ТРАЈКИ,
ћеркама СЛАВИЦИ и
ВЕРИЦИ као и њиховим
породицама

(32/296199)

30. септембра 2020. навршава се годину дана от-

како није с нама наш

СТАНИША САНДАЉ
1956–2019.

Чувамо те од заборава.

Твоји: супруга СВЕТЛАНА, ћерке ЉИЉА, БИЉА

и МАРИНА, унук ПЕЦА и зет ВАСА

(35/296205)

МАРА

ПУТНИК
1925–2000–2020.

Много је лепих успоме-
на за вечну љубав и не-
заборав.

Унук НИКИЦА, унука
БИЉА, праунук МИКИ

и снаја ЈОКА
(37/296207)

ВЛАДИМИР

НОВАКОВ
Туга не јењава.

Кум МИЋА
(48/2962399

У суботу, 26. септембра 2020. године, на Војловачком
гробљу, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен
нашој драгој

МИЧИК АНИ
1935–2020.

Заувек ће остати у нашем срцу и мислима.

Њени неутешни: син ТИБОР са породицом и ћерка
ИРЕНА са породицом.

Хвала на свему
(45/296218)

СЕЋАЊЕ

ВАСА КЕПИЋ
26. IX 1996 – 26. IX 2020.

Недостају нам твоја храброст, љубав, подршка...

Твоји: супруга МАЛЕНА, син БАНЕ и ћерка БЕБА

(62/296268)

29. септембра 2020. навршава се тужних четрдесет дана откако се упоко-

јила наша драга

МАРИЈА ПЕТРУЦ
рођ. Ралић

20. X 1931 – 21. VI II 2020.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо четрдесетодневни помен дати

29. септембра 2020, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Била си храбра и посвећена, остварила си много тога. Памтићемо те по

пруженој љубави и посвећености. Остаћеш вечно у нашим срцима. Хва-

ла ти.

Ожалошћени: ћерке НАДА и СМИЉКА, зет МИЛАН, унуци ДАНИЈЕЛА,

СРЂАН, ДЕЈАН и БРАНКО, снаје ЈАСМИНА, СНЕЖАНА и БЈАНКА, праунуци

МАРКО, ТАМАРА, ЛУКА, МАЈА, РЕЉА, АНДРЕЈ, LI AS и ЛАВ

(65/296274)

Прошло је двадесет

година откако није

са нама наша драга

МАГДАЛЕНА

ПЕШИЋ

Успомену на њу чува-

ју њени најмилији

(20/296169)

Године пролазе, љубав, поштовање и захвалност

никада

ГУТЕША

КАТИЦА ИЛИЈА
1930–2015. 1923–1999.

Увек у нашим мислима и нашим срцима.

Ћерке МАЦА и МИРА с породицама

(67/296288)

АНКА ПЛАНИЋ
2010–2020.

Сећања никад не умиру.

Твоји најмилији
(86/196334)

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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Иван (28), Кри сти на (26) и
Естер (23) Кр стић не ко ли ко го -
ди на на сту па ју као трио. Пр ви
кон такт с му зи ком има ли су у
по ро дич ном окру же њу, где се
увек слу ша ла до бра му зи ка.
Још као ма ли су во ле ли да пе -
ва ју, игра ју и би ли јед на буч -
на, ве се ла дру жи на. Ро ди те љи
су им увек би ли ве ли ка по др -
шка и они су их на у чи ли да
ужи ва ју у му зи ци, да жи ве у
љу ба ви и хар мо ни ји.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је те као ваш
му зич ки пут и за што сте иза -
бра ли баш те ин стру мен те ко је
сви ра те?

ИВАН КР СТИЋ: По ред ба -
вље ња спо р том (фуд бал и ка -
јак), још као де чак сам по же -
лео да сви рам ги та ру, али због
спорт ских оба ве за ни сам имао
вре ме на да по ха ђам му зич ку
шко лу. По што смо има ли ги -
та ру код ку ће, мо гао сам да је
узмем у ру ке и да је про бам, а
то је у ме ни иза зва ло же љу да
на у чим да сви рам баш овај ин -
стру мент. Пр вим ве шти на ма
на ги та ри ме је на у чио по ро -
дич ни при ја тељ Ра ле Ра ја чић,
а ка сни је сам уса вр ша вао сви -
ра ње пре ко ра зно вр сних он -
лајн кур се ва. Слу ша ње ква ли -
тет них ги та ри ста ми је умно -
го ме по мо гло да по бољ шам тех -
ни ку и спрет ност на ги та ри.
Ка да смо осно ва ли бенд, по -
чео сам озбиљ но да се ба вим
сви ра њем. У ме ђу вре ме ну сам
се успе шно ба вио ка ја ком у КК-
у Пан че во и осво јио сам ви ше
ме да ља на ка ја ка шким так ми -
че њи ма, а јед на од нај ва жни -
јих је ме да ља с др жав ног пр -
вен ства. Так ми чио сам се и у
ино стран ству као пред став ник
Ср би је у ре пре зен та ци ји за мла -
де ка ја ка ше. То ми је би ла пр -
ва љу бав. И дан-да нас сам че -
сто у чам цу на Та ми шу. Што
се ти че шко ло ва ња, на кон за -
вр шет ка Гим на зи је упи сао сам
ФОН у Бе о гра ду и опре де лио
сам се за ИТ сек тор. Ова вр ста
про фе си је ми до зво ља ва да
ускла дим сво ју љу бав пре ма
спо р ту и му зи ци с по слом. Му -
зи ка и сви ра ње ги та ре за ме не
пред ста вља ју по вре ме ни од ла -
зак из све та ши фри и ко до ва у
не ки уми ру ју ћи и са свим дру -
га чи ји, чу де сан свет. Ту про -
на ла зим мо гућ ност да се из ра -
зим на емо тив ни ји и кре а тив -
ни ји на чин.

КРИ СТИ НА КР СТИЋ: Још
као де вој чи цу во ди ли су ме на
не ко ли ко ин те ре сант них кон -
це ра та у на шем гра ду и та да
сам пр ви пут ви де ла кон церт -
ни кла вир. То ли ко сам би ла
оп чи ње на да сам има ла проб -
ни час код проф. Ма ри је Ли ге -
ти Ба линт, ко ја ми је ка сни је
би ла про фе сор ка то ком шко -
ло ва ња у Му зич кој шко ли „Јо -
ван Бан дур”. Би ла сам оду ше -
вље на зву ком кла ви ра, а Ма -
ри ја ми је ре кла да ни је још
сре ла де те ко јем се очи то ли ко
ца кле ка да до так не дир ке. Та -
ко је по че ло мо је му зич ко обра -
зо ва ње, ко је још увек тра је. На -
кон за вр ше не основ не и сред -
ње шко ле упи са ла сам Фа кул -
тет му зич ке умет но сти у Бе о -
гра ду, у кла си проф. Бран ка
Пен чи ћа, ко ји је ди ван про фе -
сор и с ко јим имам од лич ну
са рад њу. То ме је мо ти ви са ло
да на кон за вр ше них основ них
сту ди ја за вр шим и ма стер, а
за тим и спе ци ја ли стич ке сту -
ди је. Тре нут но сам на тре ћој
го ди ни док тор ских сту ди ја. У
ме ђу вре ме ну сам одр жа ла низ
со ли стич ких кон це ра та ши ром
Ср би је и уче ство ва ла на мно -
го број ним ху ма ни тар ним и дру -
гим кон цер ти ма ко ји про мо -
ви шу кла сич ну му зи ку. Уче -
сник сам и но си лац на гра да на
пре сти жним так ми че њи ма из
обла сти кла ви ра. За по сле на сам
у Му зич кој шко ли „Јо ван Бан -
дур” као ко ре пе ти тор. Мој по -
сао је да на кла ви ру пра тим

де цу ко ја сви ра ју ин стру мен те
као што су ви о ли на, кла ри нет,
тру ба, там бу ра и слич но, за то
што су му зич ка де ла ко ја они
из во де на пи са на у не ким слу -
ча је ви ма за кла вир и ин стру -
мент, или за ин стру мент и ор -
ке стар – а тад је уло га кла ви ра
да „глу ми” ор ке стар. По ред ча -
со ва, сви рам са уче ни ци ма на
так ми че њи ма и јав ним на сту -
пи ма, па се мој пе да го шки рад
са сто ји и из то га да им бу дем
по др шка у сва ком сми слу. Ужи -
вам у свом по слу за то што имам
мо гућ ност да кроз свој рад при -
бли жим кла сич ну му зи ку де -
ци, да им по мог нем да раз ви ју
љу бав пре ма му зи ци ра њу и да
им од шкри нем ча роб на вра та
му зич ког све та. У шко ли имам
ле пу са рад њу с ко ле га ма и по -
ку ша ва мо да са чу ва мо ква ли -
тет и ле по ту ове пре ле пе умет -
но сти. Кла сич на му зи ка је мо -
ја нај ве ћа љу бав и же ља ми је
да ускла дим сво ју кон церт ну
ка ри је ру са сво јом стру ком и с
ра дом у бен ду. Уз до бру ор га -
ни за ци ју, ми слим да је мо гу ће
све по сти ћи. Кла вир је мој нај -
бо љи при ја тељ – и у те шким и
у ле пим тре ну ци ма нај ви ше во -
лим да по де лим сво је емо ци је
с кла ви ром.

ЕСТЕР КР СТИЋ: Би ла сам
под ути ском сво је се стре, ко ја
је че сто ве жба ла, па сам и ја
упи са ла кла вир код исте про -
фе сор ке. Ипак, звук ви о ли не
ми је био то ли ко фа сци нан -
тан да сам упи са ла и ви о ли ну
код про фе со ра Вој ка на По по -
ви ћа, та ко да сам у му зич кој
шко ли по ха ђа ла два ин стру -
мен та исто вре ме но. На кон што
сам за вр ши ла основ ну му зич -
ку шко лу, због љу ба ви пре ма
зву ку ви о ли не, од лу чи ла сам
да про у ча вам тај ин стру мент
у да љем шко ло ва њу, а и да из -
бег не мо му ко трп но пра вље ње
рас по ре да са се стром – ко ће
кад да ве жба кла вир. Упо ре до
сам за вр ши ла и  основ ну шко -
лу за  со ло пе ва ња у кла си про -
фе сор ке Ве ре Ца ри не. Су лу до
зву чи, али се стра и ја смо ишле
и у ба лет ску шко лу. У су шти -
ни, нас тро је смо у пот пу но -
сти умет нич ке ду ше. На ста ви -
ла сам шко ло ва ње на Ака де -
ми ји умет но сти у Но вом Са -
ду, у кла си про фе со ра Фло ри -
ја на Ба ла жа. По сле основ них
сту ди ја упи са ла сам ма стер-
сту ди је и пла ни рам да уско ро
ди пло ми рам. То ком шко ло ва -
ња сам има ла со ли стич ке кон -
цер те, на сту па ла сам у раз ли -
чи тим ка мер ним ан сам бли ма.
Као члан ор ке стра Ака де ми је
уче ство ва ла сам на мно гим
све ча но сти ма, кон цер ти ма и
фе сти ва ли ма. У свом раз вој -
ном пу ту има ла сам из у зет ну
са ра њу с про фе со ром Вла ди -
сла вом Бо би ћем, чи ја ме посве -
ће ност и љу бав пре ма ви о лини

ин спи ри шу да се и да ље уса -
вр ша вам. Схва ти ла сам да су
нео гра ни че не мо гућ но сти да
и тех нич ки и емо тив но на пре -
ду јем, а то ми пру жа ве ли ко
за до вољ ство. Ви о ли на је ин -
стру мент ко ји углав ном зах -
те ва кла вир ску прат њу, па же -
лим да ис так нем да ја имам
ту сре ћу да је мо ја се стра као
ко ре пе ти тор ме ни увек до ступ -
на и чу ва ми ле ђа при из во ђе -
њу зна чај них ви о лин ских кон -
це ра та. Ре кло би се да нам је
из бор ин стру ме на та до бар. Во -
ле ла бих да се за по слим у стру -
ци, да ли као про фе сор, или
као члан не ког ор ке стра, то
још не знам.

l Ка да сте од у чи ли да осну -
је те свој бенд?

– Пр ве му зич ке ко ра ке на -
пра ви ли смо још у ра ном де -
тињ ству сви ра ју ћи  ду хов ну му -
зи ку у цр кви, а 2013. го ди не
смо пре ра сли у бенд ко ји из во -
ди по пу лар ну аку стич ну му зи -
ку. Све се де си ло спон та но, по -
зва ли су нас по ро дич ни при ја -
те љи да на сту пи мо у њи хо вом
ло ка лу, на ма се иде ја до па ла и
код ку ће смо ве жба ли пе сме
ко је во ли мо, што је по себ на
пред ност с об зи ром на то да
жи ви мо за јед но. На ступ је про -
шао од лич но, ле по су нас при -
хва ти ли и по че ли су да сти жу
по зи ви за но ве на сту пе, ко је
смо ра до при хва та ли. Та ко је
све по че ло. По ред сви р ки у ло -
ка ли ма, са за до вољ ством уче -
ству је мо на књи жев ним ве че -
ри ма, из ло жба ма и сву да где
му зи ка до при но си бо љој пре -
зен та ци ји не чи јег ства ра ла штва.
На по чет ку је би ло за и ста те -
шко, пре све га због не до стат ка
ква ли тет не му зич ке опре ме.
По себ ну по те шко ћу је пред ста -
вља ло то што смо ве о ма мла -
ди, па нам је тре ба ло вре ме на
да стек не мо ау то ри тет као бенд.
С вре ме ном смо сти ца ли ис ку -
ство у до го во ри ма за сви р ке и
по сле ни за раз ли чи тих ис ку -
ста ва про на шли смо сво је ме -
сто на му зич кој сце ни.

l Ко ли ка је пред ност то што
сте по ро ди ца?

– По ред спо ме ну те пред но -
сти што смо јед на по ро ди ца и
што жи ви мо за јед но, па мо -
же мо да на пра ви мо про бу и у
је дан ују тру (има мо ди ван ком -
ши лук), по вре ме но се су сре -
ће мо и с по те шко ћа ма. Пре
све га, с об зи ром на то да смо
од ра сли за јед но, и да смо брат
и се стре, у на шој са рад њи не -
ма скри ве них ми сли, а ни так -
ти ке у раз го во ри ма. Има мо
ве о ма раз ли чит му зич ки укус
и до ста вре ме на про во ди мо у
ди ску си ји око пра вље ња ре -
пер то а ра и на чи на из во ђе ња
од ре ђе них пе са ма у аран жман -
ском сми слу. Ве о ма нам је
важно да сва кој пе сми да мо
лич ни пе чат, а да при том

испошту је мо ау то ре. То су у
пре во ду са ти и са ти раз го во ра
и кре а тив не про бе. Ко ли ко је
то не згод но, то ли ко је и ле по
то што нас ве зу је по себ на љу -
бав и то ле ран ци ја, па за то на
кра ју мо же мо са осме хом да
да мо свој мак си мум. У на шем
бен ду не ма ше фа – од но сно
сви рав но прав но уче ству је мо
у од лу ка ма, и то по не кад из -
гле да вр ло ха о тич но, али се
на кра ју увек све до бро за вр -
ши. Естер је фронт мен бен да,
па је са мим тим нај и стак ну -
ти ја лич ност, ја сам за ду же на
за ме на џер ске по сло ве и ма р -
ке тинг, а Иван је ујед но и тех -
нич ко ли це бен да и то нац. По -
сле до брих сви р ки нај че шће
за вр ши мо у „Мек до налд су”.

l Где нај че шће из во ди те
музи ку?

– Нај че шће на сту па мо у Пан -
че ву и Бе о гра ду, ма да нас је
пут на нео и у Зре ња нин, Но ви
Сад... По ред то га што сви ра мо
по ло ка ли ма сва ког ви кен да,
че сто смо део ра зних до га ђа ја,
а не ки од њих су: премијерa
но вог фил ма у „Ком банк дво -
ра ни” и све ча ност по во дом Фе -
сти ва ла ау тор ског фил ма
(ФАФ) у Џез кан ти ни „Ли са -
бон”; за тим про мо ци је књи га
Ве сне Де дић у би бли о те ци у
Пан че ву, Алек сан дре Ми хај ло -
вић у Кул тур ном цен тру и у
Ку ћи Ђу ре Јак ши ћа у Ска дар -
ли ји и Све тла не Жи ва нов Ја -
го дић у На род ном му зе ју Пан -
че во. Та ко ђе смо би ли го сти на
кон цер ту бен да „Не вер не бе -
бе”, а че сто смо и на при ват -
ним про сла ва ма и при год ним
све ча но сти ма.

l Шта вам је као бен ду нај ва -
жни је и да ли има те у пла ну да
се ба ви те ау тор ском музиком?

– Иде ја на шег бен да је да
нам је ква ли тет при о ри тет. Же -
ли мо да об ра де пе са ма ко је ра -
ди мо бу ду за ни мљи ве и све же
и да ти ме не гу је мо спе ци фи -
чан стил из во ђе ња. Ау тор ска
му зи ка нам је сва ка ко у пла ну.
Сад већ има мо и до бре иде је,
али због ве ли ког ан га жо ва ња у
ра зним обла сти ма жи во та сва -
ког по је ди нач но, још ни смо
сти гли да ре а ли зу је мо пла но -
ве. На ше сту ди је су при кра ју,
па нам то да је на ду да ће се
уско ро овај тур бу лент ни стил
жи во та ма ло при ми ри ти и да
ће мо мо ћи да се по све ти мо ау -
тор ским пе сма ма.

l На шта сте нај ви ше
поносни?

– У вре ме ну у ко ме су се
по ја ви ли ди ску та бил ни му зич -
ки прав ци ми и да ље успе шно
не гу је мо поп му зи ку ква ли -
тет них ау то ра до ма ће и стра -
не сце не. Срећ ни смо што има -
мо пу бли ку ко ја то пре по зна -
је и ужи ва у на шем из во ђе њу
музи ке.

Мир ја на Ма рић

Ули ца Ра ди во ја Ко ра ћа пред -
ста вља гра ни цу из ме ђу Ме -
сне за јед ни це Стре ли ште и
Ме сне за јед ни це Цен тар. Под
овим на зи вом по сто ји од 1980.
го ди не (пре то га је би ла без -
и ме на), а про сти ре се од Пр -
во мај ске до 7. ју ла.

Нај бо љи стре лац на че ти -
ри уза стоп на европ ска пр вен -
ства: 1959, 1961, 1963, 1965.
и сво јом игром и тра гич ним
кра јем обе ле жио је ју го сло -
вен ску ко шар ку.

Ра ди вој Ко раћ, од ми ља због
ри ђе ко се зва ни Жућ ко, ро -
ђен је у Сом бо ру 1938. го ди -
не. Ко шар ку је по чео да игра
за БСК, доц ни је ОКК Бе о град,
са 16 го ди на. С ви си ном од
193 цен ти ме тра, играо је крил -
ног цен тра, а тре нер му је био
Бо ри слав Стан ко вић, доц ни -
ји ду го го ди шњи ге не рал ни се -
кре тар Ме ђу на род не ко шар -
ка шке ор га ни за ци је (ФИ БА).

У дре су тог клу ба че ти ри
пу та је осва јао пр вен ство Ју -
го сла ви је (1958, 1960, 1963,
1964), а три пу та је би ран у
нај бо љу европ ску пе тор ку. На
утак ми ци Ку па европ ских
шам пи о на про тив „Ал ви ка”
из Сток хол ма 1965. го ди не
Ко раћ је по сти гао 99 по е на
(утак ми ца се за вр ши ла с

резул та том 155:57) и за ма ло
сру шио ре корд Вил та Чејм -
бер ле на, ко ји је 1962. на утак -
ми ци из ме ђу „Фи ла дел фи ја
Во ри ор са” и „Њу јорк Ник са”
по сти гао 100 по е на. Али тре -
ба има ти на уму да НБА утак -
ми це тра ју ду же.

С ре пре зен та ци јом је осва -
јао сре бр не ме да ље два пу та
на европ ским (1961, 1965),
два пу та на свет ским пр вен -
стви ма (1963, 1967) и јед ном
на Олим пиј ским игра ма
(1968), и јед ну брон за ну ме -
да љу на Европ ском пр вен ству
1963. го ди не.

Од и грао је укуп но 157 ме -
ђу на род них утак ми ца и по -
сти гао 3.153 по е на, са за оно
вре ме ви со ким про се ком од
20,8 по е на по утак ми ци.

Кад је од лу чио да ка ри је ру
на ста ви у ино стран ству, за ње -
га су се оти ма ла че ти ри итали -
јан ска клу ба, а би ло је го во ра
да ће и у ма дрид ски „Ре ал”.
Али нај бо љу по ну ду дао му је
„Стан дард” из Ли је жа у
Белгији.

Би ло је ка рак те ри стич но
ње го во из во ђе ње сло бод них
ба ца ња, са две ру ке од о здо –
„из бу на ра”. Док је играо у

Бел ги ји, био је гост у јед ном
те ле ви зиј ском шоу-про гра му.
Пи та ли су га ко ли ко мо же
сло бод них ба ца ња да по го ди
из сто по ку ша ја. На при стој -
ном фран цу ском од го во рио
је: „Око осам де сет пу та!” Пре -
шли су у дру гу са лу, у ко јој је
био по ста вљен кош, и Ра ди -
вој Ко раћ, ко га су та мо од -
ми ла зва ли Ра ди, од сто шу -
те ва, по го дио је – свих сто!

Ван те ре на је био оби чан
мо мак. Ап сол ви рао је на елек -
тро тех ни ци, во лео је му зи ку,
књи ге, по се ћи вао чак и опе -
ру. С јед ног пу та у Лон дон
вра тио се с пло чом „Битлса”,
за ко је ни ко до та да ни је чуо.
„Битлсе” је Ра дио Бе о град пр -
ви пут пу стио у етар за хва љу -
ју ћи баш Жућ ку. Био је је дан
од нај скром ни јих вр хун ских
спор ти ста. Ка да му је тре нер
„Зве зде” Алек сан дар Гец по -
ну дио дво со бан стан и „фи јат
1300”, чу ве ни „три стаћ”, да
пре ђе из ОКК Бе о гра да, од -
био је без пре ми шља ња.

Кад је био у Бе о гра ду, сло -
бод но вре ме је про во дио с
дру га ри ма из де тињ ства ис -
под са та на по чет ку Кнез Ми -
ха и ло ве ули це. Ше зде се тих
го ди на тај део ули це су зва ли
„Жућ ко во ћо ше”.

Од пред сед ни ка „Стан дар -
да” до био је на по клон ау то -
мо бил „фол ксва ген 1600”. Но -
ви нар Пе ро Зла тар, ко ји је
Жућ ка по се тио у Ли је жу, за -
пи сао је: „Ње го ви при ја те љи
ка жу да је Ко раћ нај ве ћи ан -
ти та ле нат за во жњу и да са мо
сре ћи мо же да за хва ли што
је не ко ли ко ин ци де на та ко је
је иза звао не спрет ном во жњом
про шло тек са ма њим огре -
бо ти на ма”.

У том ау то мо би лу Ко раћ је
у Во го шћи, у бли зи ни Са ра -
је ва, по ги нуо 2. ју на 1969. го -
ди не док се вра ћао с при ја -
тељ ске утак ми це ре пре зен та -
ци ја Ју го сла ви је и БиХ.

ФИ БА је 1971. у ње го ву част
по кре ну ла так ми че ње Куп Ра -
ди во ја Ко ра ћа, а пе хар ко ји се
до де љи вао по бед ни ку овог так -
ми че ња на зван је „Жућ ко ва
ле ви ца”. Ово европ ско так ми -
че ње је уга ше но 2002. го ди не.

Ра ди вој Ко раћ је био пр ви
спор ти ста ко ји је са хра њен у
Але ји ве ли ка на у Бе о гра ду.

По ред Пан че ва, Ра ди вој Ко -
раћ сво ју ули цу има и у Бе о -
гра ду, Кра гу јев цу, Ни шу, Сом -
бо ру, Ру ми, Мла де нов цу, Но -
вом Са ду.

Улица Радивоја Кораћа

НА ШИ ГО СТИ: ТРИО КР СТИЋ – ЕСТЕР, КРИ СТИ НА И ИВАН КР СТИЋ

ЖИ ВОТ УЗ НО ТЕ, ХАР МО НИ ЈУ И ЉУ БАВ
УЛИ ЦА РА ДИ ВО ЈА КО РА ЋА

Ча роб ња ко ва смрт 
у ау то мо би лу
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Иа ко се ба ште у ко ји ма се уз -
га ја по вр ће ве зу ју за ру рал не
сре ди не, њих има и у гра ду,
где их ма ло ко оче ку је. С дру ге
стра не, та мо где им је по ло ги -
ци ства ри ме сто – на се ли ма –
све их је ма ње.

Ипак, у по след ње вре ме си -
ту а ци ја се ла га но ме ња јер, у
по тра зи за здра вим про из во -
ди ма, мно ги љу ди, чак и мла -
ди, же ле да са ми се би обез бе -
де аде кват ну хра ну. И не са мо
да то ра де не го у ба што ван ству
ве о ма озбиљ но ужи ва ју.

Не рет ко у том сми слу глав -
ну уло гу пре у зи ма ју при пад -
ни це леп шег по ла, а њих има
раз ли чи тих ста ро сних до ба и
на раз ли чи тим ме сти ма.

„Пан че вац” је не дав но об и шао
две на ше су гра ђан ке ко је су,
сва ка на свој на чин, стра стве -
но по све ће не сво јим ба шта ма
и при том ве о ма во де ра чу на да
уз га ја ју по вр ће по што при род -
ни јим на че ли ма.

Јед на од њих жи ви у гра ду, а
дру га на се лу...

Тра ја нин рај ски врт 

У ур ба ном пан че вач ком на се -
љу, на Те сли, ста ну је и Тра ја на
Дим чић, али за раз ли ку од мно -
гих та мо шњих жи те ља, она има
ку ћу, ко ју је, ка ко са ма ка же,
увек во ле ла, по ред оста лог и
због мо гућ но сти да се ба ви ба -
што ван ством.

– У мом по врт ња ку вла да ју
пра ви ла из при ро де, јер сма -
трам да у њој по сто је са вр ше -
на ре ше ња за биљ ни и жи во -
тињ ски свет. Иа ко у ду жем пе -
ри о ду љу ди уво де мно ге но во -
та ри је по пре по ру ци ра зних
„струч ња ка”, вре ме по ка зу је да
је зе мља све ви ше за га ђе на због
ра зних отро ва, ко ји уни шта ва -

ју ко ров или ин сек те и па ра зи -
те, и због ко је ка вих ђу бри ва,
ко ја се зе мљи шту ола ко до да ју
за рад ве ћих при но са и „ква ли -
тет ни јих” пло до ва. При том, не -
ка ко се на мет ну ло да, уме сто
ви та ми на и ми не ра ла, као и
уку са, мно ги вред ну ју ве ли чи -
ну пло да и ње гов пра ви лан об -
лик, што је пот пу но бе сми сле -
но – при ча Тра ја на.

У по след ње вре ме се ипак све
гла сни је го во ри о здра вим ба -
шта ма, што је и њу на те ра ло да
учи од при ро де, то јест од на -
уч ни ка и љу ди ко ји у прак си на
овај на чин ор га ни зу ју ба ште.

– Kренула сам од то га да зе -
мљи ште не тре ба ора ти ни ко -
па ти, већ га по кри ва ти, као што
се то де ша ва у при ро ди: ли -
шћем, гра на ма, осу ше ним биљ -
ка ма... Ова ква про ме на до во -
ди до то га да се гор њи слој зе -
мље, ко ји је нај бо га ти је при -
род но на ђу брен, нај ви ше ко -
ри сти за биљ ке, уме сто да се

ора њем из ме ша с ду бљим сло -
је ви ма и та ко оси ро ма ши. За -
хва љу ју ћи то ме, и ко ро ва је
мно го ма ње – на ста вља ова кре -
а тив на су гра ђан ка.

Дру га и нај ве ћа про ме на у
ба шти је по кри ва ње зе мљи шта
уз на но ше ње де бљег сло ја
природ них до да та ка, та ко што
се на зе мљу ста вља слој кар то -
на, и то оног нај о бич ни јег, без
штам пе и штет них бо ја, ко ји

се пр во на ква си, да би се пре -
ко ње га нај пре на не ли сло је ви
ком по ста, а по том и по ко ше на
тра ва, се но, сла ма, пи ље ви на...

– Нај ва жни је је по ре ђа ти де -
бљи слој, у ви си ни од бар де -
сет цен ти ме та ра, од се че них
гран чи ца од др ве ћа, ко је има -
ју ва жну уло гу у ства ра њу не ке
сред ње pH вред но сти. При том
тре ба во ди ти ра чу на о то ме да
се ма те ри јал за по кри ва ње не
на ба вља с под руч ја ко је је пр -
ска но хе ми ка ли ја ма. До бро је
фор ми ра ти и ком пост ко ји је
упо тре бљив и као ђу бри во, а
мо же се ста ви ти не што при -
род ног стај ња ка, као и пе пе ла
од др ве та, ве о ма бо га тог ко ри -
сним са стој ци ма. На не се ни сло -
је ви мо гу по тра ја ти го ди на ма,
али је ва жно и да се стал но не -
што до да је, по чев од окол них
би ља ка, њи хо вог ли шћа и гран -
чи ца, па до ста бла и ко ре на на
је сен. Нај ве ћи део све га то га
пре тво ри се у ком пост. Та ко

зе мљи ште по ста је рас тре си то
и ме ко ис под кар то на, ко ји ути -
че на то да ра сте ве о ма ма ло
ко ро ва, а и ако га бу де, ла ко се
чу па. Ва жно је на по ме ну ти да
се биљ ке са де та ко да им ко -
рен бу де у зе мљи, а ако кар тон
још увек по сто ји, тре ба на пра -
ви ти отвор у ње му – на во ди
Тра ја на.

У ова квој ба шти је до бро има -
ти и воћ ке, јер оне сво јим ко -
ре њем ко ри сте и при ја ју биљ -
ка ма, а њи хо ва сен ка им не
сме та, већ их чак и шти ти од
вру ћи на.

– Др ве ће во ћа, по вр ће, цве -
ће, раз не бу бе и сав жи во тињ -
ски свет на кон од ре ђе ног вре -
ме на ство ре не ку за јед ни цу у
ко јој сви оп ста ју и до бро на -
пре ду ју. То не иде баш бр зо,
јер ин сек ти на па да ју биљ ке ка -
да су сла бе, али се с вре ме ном
ства ра до бро окру же ње за све.
Ова ко ор га ни зо ва на ба шта се
ве о ма рет ко и ма ло за ли ва. По -
крив ни слој има уло гу да др жи
вла гу, али и да шти ти и фил -
три ра. Пре по ру ка је да се биљ -
ке ма ло за ли ва ју, као у при ро -
ди ка да то ра ди са мо ки ша, јер
та ко фор ми ра ју ја чи и раз гра -
на ти ји ко рен, а са мим тим су
и оне ја че и от пор ни је, а њи хо -

ви пло до ви ква ли тет ни ји. Та -
ко сам ле тос па при ку и па ра -
дајз за ли ла у про се ку три пут, а
не што че шће бро ко ли и кра -
став це. На по ми њем да ни сам
ус пе ла да овог про ле ћа на не -
сем баш ви сок по крив ни слој,
чи ја је де бљи на око не до вољ -
них се дам цен ти ме та ра, а мно -
го је ефи ка сни ји ако је де бљи
и ако се по ста ви у је сен. На
кра ју, ако не ко же ли о ово ме
ви ше да на у чи, пре по ру чу јем
при чу о Еден ском вр ту По ла
Га у чи ја (Paul Gautschi) – ис ти -
че ова град ска ба што ван ка.

Је ле ни но цар ство лу ко ви ца

И док Тра ја на про из во ди по -
вр ће ис кљу чи во за соп стве не

по тре бе, дру га ба што ван ка из
ове при че на сто ји да од то га
не што и за ра ди. Реч је о Је ле -
ни Шиц из Стар че ва, ко је из
го ди не у го ди ну по при ма обри -
се све ур ба ни јег на се ља, што у
пре во ду зна чи да је та мо, на -
жа лост, све ма ње се о ских га -
здин ста ва.

Ипак, има оних ко ји ни ка ко
не од у ста ју од та квог об ли ка
при вре ђи ва ња, по пут по ме ну -
те ста ре стар че вач ке по ро ди це
– Шиц. Они се већ го ди на ма
ба ве ра зним по љо при вред ним
де лат но сти ма, а не ке од њих
су и уз гој бе лог лу ка и зум бу -
ла.

Мо же се ре ћи да је у том
сег мен ту по сла глав на упра во
Је ле на, у че му јој ипак све срд -
но по ма же су пруг Злат ко. Њи -
хо ва ба шта од 50 ари на ла зи се
на обо ду ме ста; на њој овај
брач ни пар га ји на ве де не биљ -
ке из по ро ди це лу ко ви ца и свој -
ски се тру ди да са чу ва што при -
рид ни ји об лик про из вод ње

– Ка да сам се уда ла за Злат -
ка, ни сам зна ла да ћу се ба ви -
ти ба што ван ством. Ме ђу тим,
убр зо сам схва ти ла да ми се то
мно го до па да. Пре све га за то
што ра диш не што сво је – не гу -
јеш, одр жа ваш, че каш да ник -

не, па око па ваш и, на кра ју,
кад про даш, ве ћа са тис фак ци -
ја од за ра де бу ду ре ак ци је љу -
ди, пре за до вољ них оним што
си про из вео. При том, не ма ни -
ка квог оп те ре ће ња, јер зе мља
је пра ва те ра пи ја за те ло, пси -
ху и ду шу – ка же Је ле на.

Ина че, већ три ге не ра ци је
по ро ди це Шиц га је бе ли лук, с
тим да је по ме ну ти брач ни пар
знат но уве ћао ко ли чи ну на око
два де сет ари.

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.

Ђо ле
Овај сим па тич ни „де чак”, ко ји
во ли да се ма зи, али и да јур ца,
тра жи дом. Ђо ле је пун енер ги је,
као и сви мла ди ње го вих го ди -
на, а мно го во ли дру штво и сла -
же се с дру гим пси ма.

Не дав но је чи по ван и ка стри -
ран и искре но се на да да ће уско -
ро на ћи сво је љу де и свој дом.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу
се до би ти на те ле фон 065/280-
26-20.

Мач кић
И овај ле по тан, стар све га де сет ме -
се ци, хит но тра жи дом. Мач кић је ка -
стри ран и очи шћен од бу ва и уну тра -
шњих па ра зи та, а на у чен је на по сип.

Са да што бр же мо ра не где да се
ску ћи, за то што не мо же да оста не
код осо бе ко ја је до са да бри ну ла о
ње му.

Мо гућ је и пре воз до Бе о гра да или
око ли не Пан че ва, а за ин те ре со ва ни
о све му дру гом мо гу да се ин фор ми -
шу на те ле фон 069/168-36-01.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на те ле фо не 
352-148 и 064/21-74-880 или на имејл адре си 

ljubimci@gmail.com.

– Се тва по чи ње кра јем ок -
то бра, а пре то га при пре мам
се ме та ко што одва јам чен по
чен. Има мо две сор те, бо сут и
на шу до ма ћу, ко ја ипак да је
бо ље при но се и от пор ни ја је.
У ме ђу вре ме ну се из о ре зе мља
ка ко би би ла што рас тре си ти -
ја, а ста ви се и основ но НПК
ђу бри во. Је дан пут смо чак са -
ди ли и сла чи цу пре се ја ња, ко -
ју смо ка сни је за о ра ли и про -
др ља ли, што он да има уло гу
стај ња ка. У да љем по ступ ку се
на пра ве бра зде, а сад ни це се
за ба да ју руч но, у че му нам по -
ма жу и дру ги уку ћа ни. Лук не -
кад ник не и кра јем је се ни, ка -
да мо же да му на пра ви про -
блем ин сект зва ни лу ко ва му -
ва, чи ја лар ва је де ср це биљ ке
и те шко је бо ри ти се про тив
то га. Он да сле ди шпа р та ње и
ко па ње, а ве о ма је по жељ но и
за ли ва ње, на ро чи то кад лук
фор ми ра гла ви цу у ма ју и ју -
ну. На ба шти сре ћом има мо
бу нар и не ку ва ри јан ту си сте -
ма „кап по кап”. Би тан је пло -
до ред, на ро чи то да бар јед не
го ди не на тој пар це ли бу де
жи то, што ума њу је ко ро ве и
бо ле сти. Ка да до ђе ле то, вре -
ме је бер би, а та да се ко ри сти -
мо и ма ши ном, ко ју је кон -
стру и сао лич но Злат ко, па не
мо ра мо да га, као не кад, му -
ко трп но ва ди мо ашо вом – ка -
же Је ле на.

По том она пра ви сно по ве од
бе лог лу ка; до но си га ку ћи и
оста ви да се су ши још не ких
ме сец да на. Та ко још увек тра -
је ње го ва ве ге та ци ја, бу ду ћи да

се хран љи ве ма те ри је и да ље
сли ва ју у че но ве.

– Чу ва мо га на там ном и
хлад ном ме сту, где је до бра
вен ти ла ци ја. Ка да се лук до -
вољ но осу ши, је дан део иде у
џа ко ве, дру ги пле тем у вен це
од по ки ло грам, јер то му ште -
ри је обо жа ва ју, док нај круп ни -
је ко ма де чу ва мо за се ме. Ина -
че, бе ли лук је по знат по ле ко -
ви тим, пре све га ан ти бак те риј -
ским свој стви ма. Ко ри сти се
на ви ше на чи на, а не ки гу та ју
и цео чен, јер се, ка ко ка жу,
та ко бо ље ап сор бу је у же лу цу.
Мно ги га тра же и за раз не ме -
ле ме, док ја у по след ње вре ме
пра вим и на маз у ко ји иду и
ма сли но во уље и со. Мо рам да
на по ме нем да из ве сно вре ме
ни смо га ји ли бе ли лук, јер му
је це ну дра стич но оба рао уво -
зни ки не ски, али су у ме ђу вре -
ме ну љу ди по че ли да схва та ју
ве ли ку раз ли ку у ква ли те ту –
на гла ша ва мла да ба што ван ка.

Ши цо ви па ра лел но (у пла -
сте ни ци ма) га је и зум бу ле, ко -
ји спа да ју у исту по ро ди цу лу -
ко ви ца.

– Не кад нам је ово мно ги ма
оми ље но цве ће сти за ло за Дан
за љу бље них, али са да, ка ко се
из гле да ме ња кли ма, не кад га
не бу де ни за 8. март. Због то га
од ре ђе ну ко ли чи ну са ди мо у
сак си ја ма, ко је чак у не ком мо -
мен ту ста вља мо и по ред ра ди -

ја то ра ка ко би сти гао на вре ме
за Дан же на – ис ти че Је ле на.

А го то во да не ма да ме, би ла
она и ба што ван ка, да не во ли
цве ће...

НЕ КЕ ПАН ЧЕВ КЕ БАШ ВО ЛЕ ПО ВР ТАР СТВО

БА ШТЕ КО ЈЕ ДО НО СЕ И ЗДРА ВЉЕ И УЖИ ВА ЊЕ

МО ЖЕ И БЕЗ КО ПА ЊА

Тра ја на на по ми ње да њен

тип об ра де ба ште под ра зу ме -

ва мно го ма ње по сла, као и

да не ма ора ња, ко па ња, ко -

ро ва, тек не што ма ло за ли ва -

ња и ре за ња, а биљ ке ле по

ра сту и да ју здра ве пло до ве.

– Не ма по тре бе ни да им

се ме ња ме сто сад ње, а до -

бро је пра ти ти пра ви ла о то -

ме ка ко се ко је вр сте сла жу

и са ди ти цве ће и ле ко ви те

биљ ке ко је та ко ђе има ју

сво ју уло гу – ис ти че она.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Трајана Димчић узгаја поврће по природним начелима

Зумбули добро успевају у Старчеву

Крива органска паприка лепо родила на Тесли

У кући Јелене Шиц поред оволико
белог лука нема бојазни од вампира



КДТ Ди на мо на ста вио
кон ти ну и тет осва ја ња
тро фе ја

Сле де но ва ве ли ка
ис ку ше ња

Про шлог ви кен да у До му кул -
ту ре у Кња жев цу одр жа но је
Пр вен ство Ср би је у па у ер лиф -
тин гу (ди сци пли не сна ге). На
овом нај пре сти жни јем до ма -
ћем так ми че њу над ме та ло се
пре ко 70 уче сни ка, што је за и -
ста ве ли ки од зив с об зи ром на
епи де ми о ло шку си ту а ци ју у на -
шој зе мљи.

Ор га ни за тор овог так ми че -
ња био је Па у ер лиф тинг и бо -
ди-бил динг клуб Кња же вац, а
под по кро ви тељ ством Спорт -
ског са ве за и оп шти не Кња же -
вац и Па у ер лиф тинг са ве за Ср -
би је. Про грам шам пи о на та био
је по де љен у два да на. Пр вог
да на су на сту пи ле све так ми -
чар ке, као и му шкар ци до 93
кг те ле сне те жи не, док су дру -
гог да на на сту пи ли так ми ча ри
до 105, 120 и пре ко 120 ки ло -
гра ма.

Клуб ди за ча те го ва Ди на мо
пред ста вио се с три так ми чар -
ке. На та ша Ми тро вић, ка дет -
ки ња, уче ство ва ла је у ка те го -
ри ји де во ја ка до 63 кг и осво -
ји ла злат ну ме да љу. На та ша је
нај мла ђа так ми чар ка КДТ-а
Ди на мо и њен при мар ни спо -
рт је џу до, у ко јем је та ко ђе

пр ва ки ња др жа ве и кан ди дат
за европ ска так ми че ња. У ка -
те го ри ји се ни ор ки до 72 кг на -
сту пи ла је на ша нај бо ља так -
ми чар ка Кри сти на Цвје ти ћа -
нин. Кри сти на је од не ла убе -
дљи ву по бе ду у сво јој ка те го -
ри ји. Осво ји ла је злат ну ме да -
љу и обо ри ла три др жав на ре -
кор да (чу чањ – 132,5 кг, бенч
прес – 77,5 кг и то тал – 360
кг). На овом шам пи о на ту Кри -
сти на је про гла ше на за нај ја чу
се ни ор ку и ап со лут но нај ја чу

так ми чар ку. Кри сти на по се ду -
је на ци о нал ну ка те го ри за ци ју
Ми ни стар ства спо р та и омла -
ди не Вла де Ре пу бли ке Ср би је
и њен циљ за на ред ну го ди ну
усме рен је на од ла зак на Пр -
вен ство Евро пе.

У ка те го ри ји ју ни ор ки до 84
кг те ле сне те жи не на сту пи ла
је Бар ба ра То тар вај, ко ја је осво -
ји ла злат ну ме да љу.

Еки пу је пред во дио Фи лип
Вла јић, пред сед ник КДТ-а Ди -
на мо, ко ји је био и глав ни су -

ди ја на ово го ди шњем Пр вен -
ству Ср би је у па у ер лиф тин гу.

На ред на так ми че ња за ди за -
че те го ва из на шег гра да је су
Пр вен ство Ср би је у олим пиј -
ском ди за њу те го ва у се ни ор ској
ка те го ри ји, Пр вен ство Вој во ди -
не у па у ер лиф тин гу, као и др -
жав ни шам пи о нат у бенч пресу.

Не тре ба сум ња ти да ће и
по сле ових ја ких и ква ли тет -
них над ме та ња ина че бо га та
ри зни ца тро фе ја КДТ-а Ди на -
мо по ста ти још бо га ти ја.

СПОРТ
Петак, 25. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

НА ШЕ ШАМ ПИ ОН КЕ – НА ТА ША, 
КРИ СТИ НА И ТА МА РА

Про шлог ви кен да на про гра му
су би ле утак ми це осмог ко ла
Срп ске ли ге гру па „Вој во ди на”.
Нај за ни мљи ви ји меч ове рун -
де шам пи о на та сва ка ко је био
онај у Вр шцу, где су сна ге од -
ме ри ли исто и ме ни до ма ћи тим
и Ди на мо 1945.

Као што се и оче ки ва ло, во -
ди ла се ве ли ка фуд бал ска бор -
ба на те ре ну „под ку лом”, мом -
ци из оба ти ма да ва ли су све
од се бе ка ко би оства ри ли што

бо љи ре зул тат, а по сле 90 ми -
ну та ра до ва ли су се до ма ћи
игра чи: ОФК Вр шац – Ди на мо
1945 2:1 (1:1).

Во ди ла се углав ном отво -
ре на и рав но прав на бор ба, у
ко јој су се бо ље сна шли
Вршча ни, јер су же ле ли по -
бе ду за ни јан су ви ше од го -
сту ју ћих фуд ба ле ра. До ма ћи
су пове ли у 38. ми ну ту пре ко
Вуји ћа, а са мо 300 се кун-
ди ка сни је из јед на чио је

најефика снији стре лац „бр зог
во за” Игор Ани чић. По бед ник
ју жно ба нат ског дер би ја од лу -
чен је у дру гом по лу вре ме ну,
по гот ком с бе ле тач ке. Си гу -
ран реали за тор је да на е стер -
ца за Вр шац био је Са рај лин
у 61. ми ну ту.

Тре нер Ди на ма 1945 Жар ко
То до ро вић по ве ре ње за овај су -
срет по кло нио је са ста ву: Ан -
џић, Џу гур дић, Ани чић, Ка -
ран фи лов ски, Кр мар, Ах чин,

Пе ште рац (Бра јо вић), Бо дло -
вић (Цр но мар ко вић), Кр стић,
Осман (Ма ти је вић) и Ра ди са -
вље вић (Ан дрић).

По сле осам од и гра них ко ла
„бр зи воз” за у зи ма сед мо ме -
сто на та бе ли, са ско ром од че -
ти ри по бе де, јед ног ре ми ја, три
по ра за и 13 бо до ва. У су бо ту,
26. сеп тем бра, на Град ском ста -
ди о ну у Пан че ву го сто ва ће су -
бо тич ка Бач ка 1901. Тај меч
по чи ње у 15.30.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЈУ ЖНО БА НАТ СКИ ДЕР БИ ПРИ ПАО ВР ШЧА НИ МА

КУП СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

„ДРУ ЖИ НА” ЗА У ЗЕ ЛА ТРОН

Стар то ва ло је пр вен ство и у
од бој ка шкој Су пер ли ги. Спорт -
ски по нос Пан че ва и око ли не,
стар че вач ки ОК Бо рац, по но -
во је у дру штву нај бо љих у на -
шој зе мљи.

Но ва се зо на је по че ла у чуд -
ним окол но сти ма, игра се без
при су ства пу бли ке, али мом -
ци се на те ре ну бо ре као ла во -
ви. Исто као да је си ту а ци ја
редов на.

Мом ци ко је пред во де тре не -
ри Ду шан Јо вић и Во ји слав Па -
вло вић већ у пр вом ко лу би ли
су на огром ном ис ку ше њу. Во -
љом жре ба, го сто ва ли су у Но -
вом Са ду, где су се на ме ри ли
на шам пи о на.

Пре ма оче ки ва њи ма, Вој во -
ди на је у овом тре нут ку би ла
пре јак ри вал за тим из Стар че -
ва, па је сла ви ла убе дљи ву по -
бе ду од 3:0.

Већ дру га рун да елит ног
шам пи о на та би ла је и дру га
при ча. Бо рац је про шлог ви -
кен да у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту уго стио су бо тич ки Спа -
р так. Во ди ла се „ро вов ска бит -
ка”, за сва ку лоп ту, сва ки по -
ен... Стар че вач ки „бор ци” су
да ва ли све од се бе, би ли рав -
но пра ван ри вал фа во ри зо ва -
ним го сти ма, а да су има ли са -
мо ма ло ви ше сре ће и кон цен -
тра ци је, из овог су сре та су мо -
гли да иза ђу уз диг ну тих ру ку:

Бо рац –Спар так 2:3, по се то ви -
ма 14:25, 27:25, 11:25, 25:22 и
9:15.

Еви дент на је би ла же ља и
бор бе ност код до ма ћих од бој -
ка ша, па је пра ва ште та су у
овом „ма ра то ну” осво ји ли са -
мо је дан бод. Је дан, али вре -
дан. У Су пер ли ги ће и сва ко

осва ја ње се та би ти ве о ма бит но
ка да се бу ду сво ди ли рачуни...

Бо рац је играо у са ста ву:
Дроб њак, Стан ко вић, Кр стић,
Кне же вић, Ђур ђе вић, Гми тро -
вић, Ми ле тић, Ра ки та, Ма дић,
По знић, Ма ри нов и Пет ко вић.

Да кле, по сле две од и гра не
утак ми це у ели ти Стар чев ци

има ју два по ра за, али и је дан
осво је ни бод. Већ на ред ног ви -
кен да пред сто ји им но во, ве -
ли ко ис ку ше ње. Пу ту ју у Ниш
на мег дан са исто и ме ним до -
ма ћи ном, еки пом ко ја је вр ло
по ја ча на ушла у пр вен ство са
ам би ци ја ма да се зо ну окон ча
на вр ху та бе ле.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„БОР ЦИ” БИ ЈУ СУ ПЕР ЛИ ГА ШКЕ БИТ КЕ...

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ СТАР ТУ ЈЕ У МЕ ЧУ СА СЛО ГОМ
Иа ко због епи де ми о ло шке си -
ту а ци је у зе мљи не ће мо ћи
да при су ству ју утак ми ца ма,
љу би те љи игре под обру че ви -
ма с не стр пље њем иш че ку ју
ви кенд. Опет ће да ска ку ће и
на ран џа ста лоп та...

У су бо ту, 26. сеп тем -
бра, стар ту је но ва се -
зо на у Ко -
ш а р  к а  -
шкој ли -
ги Ср би -
је, а у пр -
вом ко лу
Та миш до -
ч е  к у  ј е
Сло гу из Кра ље ва у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић про шлог
ви кен да су уче ство ва ли на
„Зе мун ку пу”, где су у окви ру
при пре ма за пр вен стве ну тр -
ку за бо до ве од и гра ли две ква -
ли тет не утак ми це. Нај пре су
у по лу фи на лу са вла да ли ба -
ња луч ки Бо рац са 87:78, а по -
том су у фи на лу из гу би ли од

до ма ће Мла до сти, уче сни ка
АБА 2 ли ге, са 90:73.

– Има мо де сет но вих игра -
ча и кре ну ли смо из по чет ка.
Офор ми ли смо тим ко ји чи -
не углав ном мла ди, али и не -

ко ли ко ис ку сни јих игра -
ча. Тре ба ће вре ме на

да се све
коц ки це
с л о  ж е ,
али по -
ла ко. За -

до во љан
сам ка ко су

мом ци од ра ди ли
при пре ме. Сло га је

не зго дан ри вал. За др -
жа ла је ко стур еки пе од про -
шле се зо не, а по ја ча ла се са
че ти ри до бра ко шар ка ша.
Ипак, ве ру јем да ће утак ми -
ца би ти ква ли тет на и не из ве -
сна – на ја вио је меч пр вог ко -
ла КЛС-а Бо јан Јо ви чић, тре -
нер Та ми ша.

Утак ми ца из ме ђу до ма ћег
ти ма и го сти ју из Кра ље ва по -
чи ње у 19 са ти.

У Сме де ре ву је про шлог ви -
кен да одр жа но фи на ле Ку па
Ср би је у стре ља штву, по Б
раз вој ном про гра му, за ка де -
те и мла ђе ју ни о ре. На кон два
ко ла из Пан че ва се у фи на ле
пла си ра ло шест так ми ча ра,
ко ји су осво ји ли пет ме да ља.

Нај у спе шни ји је био Сте -
фан Ке шиш јан, ко ји је осво -
јио два од лич ја у га ђа њу из
ва зду шног пи што ља. Био је
пр ви ка дет, с 522 кру га, а дру -
ги у фи на лу мла ђих ју ни о ра.
Мар ко Нин ко вић је тре ћи ка -
дет, с 519 кру го ва, а у кон ку -
рен ци ји мла ђих ју ни о ра за у -
зео је осмо ме сто, док је Ве -
ли мир Нин ко вић, с 522 кру -
га, осво јио че твр то ме сто у
гру пи мла ђих ју ни о ра.

Алек са Ра ко њац је три јум -
фо вао у ка те го ри ји ка де та ко -
ји су га ђа ли из ва зду шне пу -
шке, са чак 618 кру го ва. У
фи на ле мла ђих ју ни о ра ушао
је као дру ги, али је за вр шио
на сед мом ме сту. Те о до ра
Кон дић је осво ји ла пр во ме -
сто у гру пи пи о нир ки, са 189
кру го ва, а Ива Ра ко њац је с
та ко ђе ви со ким ре зул та том
од 184 кру га за у зе ла че твр то
ме сто.

На ред ног ви кен да мла ди
стрел ци ће на сту пи ти на Пр -
вен ству Ср би је у Сме де ре ву, а
у Вр ба су ће би ти одр жан др -
жав ни шам пи о нат у га ђа њу из
пи што ља ве ли ког ка ли бра.

Не дав но је одр жа но и Пр -
вен ство Ср би је у га ђа њу из
се риј ске ма ло ка ли бар ске пу -
шке за пи о ни ре.

Жен ски тим СД-а „Пан че -
во 1813” осво јио је сре бр на
од лич ја у тро ста ву и ле же ћем
ста ву. Те о до ра Кон дић је бри -
љи ра ла у тро ста ву 3 x 10 ме -
та ка и за слу жи ла нај сјај ни је
од лич је, док је у ди сци пли ни
30 ме та ка у ле же ћем ста ву

за ра ди ла брон зу. Ива Ра ко -
њац је би ла дру га у тро ста ву
и пе та у ле же ћем ста ву. Ка тја
Бог да но вић се из вр сно сна -
шла и до при не ла еки пи у осва -
ја њу пе ха ра, као и мла ди пи -
о ни ри Ог њен Лу кић, Не ма ња
Ђор ђе вић и Ог њен Бун чић,
ко ји су се у оба ста ва пла си -
ра ли на че твр то ме сто.

У исто вре ме у Но вом Са ду
је одр жа но фи на ле Ли ге Вој -
во ди не за ка де те и мла ђе ју -
ни о ре у га ђа њу из ва зду шне
пу шке и пи што ља.

Алек са Ра ко њац је по бе дио
у обе кон ку рен ци је, а зла том
се оки ти ла и еки па ка дет ки -
ња ко ју су чи ни ле Те о до ра
Кон дић, Ива Ра ко њац и Ана
То кић. Овај тим је у кон ку -
рен ци ји ју ни ор ки за у зео тре -
ће ме сто. Те о до ра Кон дић је
осво ји ла брон зу у гру пи ка -
дет ки ња, док је Ива Ра ко њац
би ла пе та.

Еки па мла ђих ју ни о ра из
на шег гра да у га ђа њу из ва -
зду шног пи што ља је пр ва и
је ди на ком плет на у Вој во ди -
ни, а Сте фан Ке шиш јан је пр -
ви ка дет и дру ги мла ђи ју ни -
ор с 526 кру го ва. Мар ко
Нинко вић је био пр ви у фи -
на лу мла ђих ју ни о ра, с 526
кру го ва, а дру ги по ре зул та -
ти ма ка де та, док је Ве ли мир
Нинковић осво јио брон за ну
ме да љу у ка те го ри ји мла ђих
ју ни о ра. Ма ри на Ми ја то вић
се пла си ра ла на де се то ме сто.

На Пр вен ству Вој во ди не у
Вр ба су у га ђа њу из пи што ља
ве ли ког ка ли бра за се ни о ре
пан че вач ка еки па је на сту пи -
ла осла бље на, али је Јо ван
Па вли ца ус пео да осво ји брон -
за ну ме да љу по је ди нач но и
пе хар за тре ће ме сто екип но,
са два де би тан та у еки пи: Сте -
вом Ра до ше ви ћем и Дра га -
ном Ка пе ла ром.



У Зре ња ни ну, на чу ве ној Пе -
ска ри, 19. сеп тем бра су одр -
жа не ве слач ке тр ке у окви ру
тре ћег ко ла Ли ге Ср би је за
пиони ре и ка де те. На ста зи од
500 ме та ра мла ди ве сла чи из

на ше зе мље бо ри ли су се за
ме да ље и но ве бо до ве за
укупног по бед ни ка Омла дин -
ске ли ге Ср би је.

Ве сла чи Та ми ша на сту пи ли
су са сво јим нај ја чим по са да -

ма у же љи да по твр де при мат
у по је ди ним ди сци пли на ма.
Нај у спе шни ји су и овог пу та
би ли Ми хај ло Мар ко вић и Пе -
тар Пе рић, ко ји су не по бе ди ви
ове го ди не у дубл-ску лу, што
су по твр ди ли осва ја њем пе те
злат не ме да ље. У сто пу су их
пра ти ли и ве сла чи дру ге еки -
пе дубл-ску ла, Ог њен Ви де нов
и Мар ко Јан чи кин, ко ји су осво -
ји ли брон за ну ме да љу, а пр -
вим ме стом у Б-фи на лу тре ћа
еки па дубл-ску ла из на шег гра -
да, ко ју су чи ни ли Да мјан Стој -
ко вић и Па вле Ми лу ти но вић,
осво ји ла је но ве бо до ве за Та -
миш.

Мар та Стан чић, Те о до ра Дан -
гу бић, Ан ђе ла Зенг и Мар ти на
Герст нер и овог пу та су во ди ле
же сто ку бор бу у че тве рац-ску -

лу про тив сво јих кон ку рент ки -
ња из Пар ти за на и Да ну би ју са.
Овог пу та су на ше де вој ке знат -
но на пре до ва ле и осва ја њем
сре бр не ме да ље по ка за ле да се
рав но прав но мо гу бо ри ти за
пр во ме сто, ко је им је из ма кло
за пар сто тин ки.

Ка дет ски дубл-скул, ком би -
на ци ја Та ми ша (Не ма ња Ба др -
љи ца) и Цр ве не зве зде (Не ма -
ња Гра о вац), до нео је још јед -
ну брон за ну ме да љу у фи нал -
ној тр ци.

Тре ба по хва ли ти и од лич но
и бор бе но ве сла ње пи о нир ског
ски фа Уро ша Јел ки ћа, ко ји је
осва ја њем че твр тог ме ста у кон -
ку рен ци ји 18 ски фо ва до нео
свом клу бу вред не бо до ве за
ко на чан пла сман у Омла дин -
ској ли ги Ср би је.

СПОРТ
Петак, 25. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Ниш: НИШ–БОРАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА
субота, 19 сати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БУДУЋНОСТ
недеља, 16 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БАЧКА 1901
субота, 15.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (С)
Старчево: БОРАЦ–БАНАТ
недеља, 15.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – ПАРТИЗАН (У)
Б. Н. Село: СЛОГА–БАНАТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ГЛОГОЊ
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПОБЕДА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–МЛАДОСТ
Ковин: КОЛОНИЈА–ДОЛОВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК 2:3

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КОЛУБАРА 2:1
Крушевац: ТРАЈАЛ–ЖЕЛЕЗНИЧАР ???

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Вршац: ВРШАЦ–ДИНАМО 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ 0:1
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (НБ) 4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ 2:0
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА 2:1
Иланџа: БАНАТ – СТАРИ ТАМИШ 2:4
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА 1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 0:1
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА 5:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ 4:4
Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО 7:1
Војловица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР 1:3

Тре ћа уза стоп на
побе да „ди зел ке”

За ви кенд по но во 
на свом те ре ну

За хук та ла се пан че вач ка „ди -
зел ка”, па тут њи пр во ли га шким
фуд бал ским те ре ни ма. Про -
шлог ви кен да је од и гра но ше -
сто ко ло Пр ве ли ге Ср би је, а
Же ле зни чар је „ве зао” и тре ћи
уза стоп ни три јумф у шам пи о -
на ту. Овог пу та пред „ста ром
да мом” с Та ми ша оруж је је мо -
рао да по ло жи и је дан од нај -
бо љих ти мо ва у ли ги, је дан од
фа во ри та за пла сман у ели ту:
Же ле зни чар –Ко лу ба ра 2:1 (0:0)

И опет су мом ци тре не ра
Мар ка Ан дре ји ћа у меч ушли
хра бро, „ги ну ли” су на те ре ну.
Игра ли су с мно го енер ги је,
гла ве су им би ле хлад не иа ко
су пред со бом има ли тим по ја -
чан су пер ли га шким игра чи ма,
али за то су им ср ца би ла вре -
ла, ку ца ла су за три јумф... Да -
ни ло Ко ва че вић и ње го ви дру -
го ви по ка за ли су ка ко се бо ри,
по ка зао је, још јед ном, и Мар -
ко Ан дре јић да ста са ва у озбиљ -
ног фуд бал ског струч ња ка. У
ства ри, он то већ је сте!

Већ у пр вих 45 ми ну та утак -
ми це Же ле зни чар је де ло вао
зре ло, од пр вог ми ну та утак -
ми це је знао шта хо ће. Игра чи
у бе ло-пла вим дре со ви ма при -
ми ри ли су фа во ри та и че ка ли
сво јих пет ми ну та.

„Екс пло ди ра ла” је од уз бу -
ђе ња пан че вач ка „зе ле на оа за”
по крај Пе ска не по чет ком другог

по лу вре ме на, у 55. ми ну ту. Нај -
е фи ка сни ји стре лац Же ле зни -
ча ра Ми лош Са ва но вић на нај -
бо љи на чин кру ни сао је јед ну
сјај ну ак ци ју са и гра ча и до вео
свој тим у вођ ство. „Же ља” је
на ста вио да ме ље ри ва ла, а са -
мо де се так ми ну та ка сни је по -
стиг нут је по го дак ка кав се рет -
ко ви ђа и на европ ским те ре -
ни ма. До ма ћи су из ве ли сло -
бо дан уда рац, ка пи тен Ко ва че -
вић је ма е страл но до дао до Јо -
ва но ви ћа, а он да је Јор дан рас -
па лио по лоп ти с не ких 25 ме -
та ра... Гол за ТВ шпи це!

Го сти су ус пе ли да сма ње,
али то је би ло све што су у
овом су сре ту ура ди ли. Ни је би -
ло про ла за у од бра ни, ко јом је
и овог пу та сјај но ко ман до вао
Бо јан Трип ко вић, мо мак ко ји

је меч за вр шио с ка пи тен ском
тра ком око ру ке.

– Осво ји ли смо три ве ли ка
бо да и на ста ви ли успе шан низ.
Ово ће нам би ти јак сти му ланс
за на ред не ме че ве. По но сан
сам на све мом ке ко ји су из во -
је ва ли овај ве ли ки три јумф.
Би ли смо хра бри ји од ри ва ла
и за то смо ус пе ли – ис та као је
по сле ме ча ка пи тен „ди зел ке”
Да ни ло Ко ва че вић.

Же ле зни чар је овај меч од -
и грао у са ста ву: Кне же вић,
Јан ку лов, Плав шић, Јо вић, Н.
Мар ко вић, Ко ва че вић, Сто ја -
но вић, Јо ва но вић, Трип ко вић,
Ста нић и Са ва но вић. При ли -
ку су до би ли и Ми тро вић, Су -
ра ка и Ле ви ћа нин, а део ве -
ли ког три јум фа би ли су и:
Лучић, Да шић, Пе тро вић,

Ради во је вић, Сто ја нов, Јов ко -
вић и Л. Мар ко вић.

– Че сти там мо јим мом ци ма.
Мо жда и ви ше од ре зул та та, ра -
ду је ме то што у де ло спро во де
не ке на ше за ми сли ко је ве жба -
мо на тре нин зи ма. Ве ру јем у
њих, па се за то ни сам ни за бри -
нуо по сле при мље ног го ла. Ко -
лу ба ра је тим за ви ши ранг, па
је на ша по бе да за то и зна чај ни -
ја – ре као је пр ви тре нер Же ле -
зни ча ра Мар ко Ан дре јић.

У сре ду, 23. сеп тем бра, ка да
је овај број „Пан чев ца” већ био
за кљу чен, „ди зел ка” је у Кру -
шев цу од ме ри ла сна ге с Тра ја -
лом, а у не де љу, 27. сеп тем -
бра, на свом те ре ну игра про -
тив још јед ног вр ло ква ли тет -
ног про тив ни ка, Бу дућ но сти из
До ба но ва ца.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕ СЛАЧ КА РЕ ГА ТА У ЗРЕ ЊА НИ НУ

ДО МИ НА ЦИ ЈА МИ ХАЈ ЛА И ПЕ ТРА У ДУБЛ-СКУ ЛУ

У су бо ту, 19. сеп тем бра, одр -
жа но је Пр вен ство Бе о гра да у
ММА бор ба ма. На том пре сти -
жном так ми че њу уче ство ва ла
је и ММА ака де ми ја Пан че во,
ко ја ва жи за је дан од нај у спе -
шни јих клу бо ва у зе мљи. Два
бор ца су овом при ли ком пред -
ста вља ла клуб: Фи лип Ста ни -
шић у ка те го ри ји ју ни о ра до 66
ки ло гра ма и Ане сти Па па до пу -
лос у ка те го ри ји се ни о ра А-кла -
се до 93 ки ло гра ма. Тре ба на -
по ме ну ти да шам пи он А-кла се
осва ја њем злат ног од лич ја на
др жав ном пр вен ству оси гу ра -
ва се би ме сто у ре пре зен та цији.

По пу лар ни Фи ћа се у по лу -
фи на лу са стао с мом ком из
клу ба Се ку тор, ко ји не гу је тра -
ди ци ју бра зил ског џи ју-џи цуа
и гре плин га на нај ви шем ни -
воу, те њи хо ви бор ци углав ном
пре фе ри ра ју бор бу у пар те ру.
На по чет ку ме ча Ста ни шић је
од лич но кон тро ли сао бор бу у
сто је ћем ста ву руч ним ком би -
на ци ја ма и успе шно бра нио све
по ку ша је про тив ни ка да бор бу
пре ве де у пар тер. Кра јем дру -

ге рун де, на кон до ми на ци је у
сто је ћем ста ву, Ста ни шић је
бор бу пре вео и у пар тер, где је
уз си гур ну кон тро лу ста вио пе -
чат на овај меч и ти ме оси гу -
рао по бе ду у сво ју ко рист. То -
ком овог ме ча је за ра дио по -
вре ду но ге и фи на ле је мо ра ло
би ти пре да то без бор бе, па је

Фи лип мо рао да се за до во љи
сре бр ном ме да љом.

У фи нал ном ме чу да на, ко ји
је пред ста вљао и фи на ле ка те -
го ри је до 93 ки ло гра ма у А-
кла си се ни о ра, Ане сти Па па -
до пу лос се са стао та ко ђе с бор -
цем из по зна те ака де ми је Се -
ку тор. Пр ва рун да је би ла пра -

ви рат и мо же се ре ћи да је би -
ла из јед на че на. У дру гој рун ди
Ане сти ус по ста вља свој ри там,
на по ла рун де ле вим кро ше ом
из кон тре ша ље свог про тив ни -
ка на под, али не успе ва да за -
вр ши меч. Про тив ник уста је и
тра жи сво ју шан су гу ра њем Ане -
сти ја на жи цу, где пред крај
рун де Ане сти окре ће по зи ци ју
у сво ју ко рист, ус по ста вља кон -
тро лу на жи ци и успе ва да до ђе
до ба ца ња. Овим ба ца њем и си -
гур ном кон тро лом от кла ња све
не до у ми це у ве зи са су диј ском
од лу ком, осва ја злат ну ме да љу
и по ста је пр вак Бе о гра да.

Био је то је дан вр ло успе шан
дан за клуб и мом ке из на шег
гра да. Два ме ча, две по бе де и
две ме да ље. Уско ро чла но ви ма
клу ба пред сто ји већ да ле ко по -
зна ти отво ре ни тур нир у Вр басу.

УСПЕХ ММА АКА ДЕ МИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВО

ДВА МЕ ЧА – ДВЕ ПО БЕ ДЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

ПР ВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПА НО РА МА

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР СРУ ШИО ФА ВО РИ ТА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

МИ ЛА НА НАЈ БР ЖА
НА БАЛ КА НУ

На ша су гра ђан ка Ми ла на Тир -
на нић, атле ти чар ка Цр ве не зве -
зде, но ва је шам пи он ка Бал ка -
на у нај а трак тив ни јој ди сци -
пли ни – у тр ци на 100 ме та ра.

На се ни ор ском Пр вен ству
Бал ка на, ко је је одр жа но у субо -
ту, 19. сеп тем бра, у ру мун ском
гра ду Клу жу, Ми ла на је у вр ло
ја кој кон ку рен ци ји пр ва про -
шла кроз циљ у тр ци на 100 ме -
та ра, с вре ме ном 11,67 се кунди.

За три сто тин ке би ла је бр -
жа од бу гар ске атле ти чар ке
Јеф ти мо ве и за шест сто тин ки
од тре ће пла си ра не так ми чар -
ке из Ру му ни је.

Ми ла на је и ак ту ел на шам -
пи он ка Ср би је у тр ка ма на 60
и 100 ме та ра.

Сва ка част!

РАСТ КОВ ТРИ ЈУМФ
У БУ ГАР СКОЈ

По сле ду жег вре ме на чла но ви
Џу до клу ба Је дин ство из Ка ча -
ре ва на ста ви ли су так ми че ња.

На ју ни ор ском ме ђу на род -
ном тур ни ру у бу гар ском гра -
ду Плов ди ву над ме тао се Раст -
ко Ан ђе ло вић, ко ји је осво јио
нај сјај ни је од лич је.

Овај успех још ви ше до би ја
на зна ча ју ако се зна да је Раст -
ко још увек ка дет и да се над -
ме тао с ри ва ли ма ста ри јим од
ње га. На пу ту до тро фе ја са -
вла дао је и ју ни ор ског шам пи -
о на Бу гар ске.

Па у за иза зва на епи де ми јом
ко ро на ви ру са у ЏК-у Је дин ство
очи глед но ни је оста ви ла тра га.

МА РИ ЈА
ВИЦЕШАМ ПИ ОНКА
На Пр вен ству Ср би је за мла ђе
ју ни о ре, ко је је одр жа но про -
шлог ви кен да, за па же не ре зул -
та те оства ри ли су и чла но ви
пан че вач ког Ди на ма.

Ма ри ја Мр ке ла је осво ји ла
сре бро у тр ци на 200 м, а обо -
ри ла је свој лич ни ре корд, ко -
ји са да из но си 25,52 се кун де, a
дру га је би ла и у над ме та њу на
400 ме та ра.

Бо је клу ба из на шег гра да
бра ни ли су и: Стра хи ња Стев -
шић, Ан дре ја Бо жа нић, Алек са
Жи ва нов, Ти ја на Ни ко лић, Ка -
та ри на Ња ри, Ан ђе ла Ки ћо вић
и Ана ста си ја Мр ке ла, али ни су
ус пе ли да се оки те ме да ља ма.

МИ ХАЛ 
НАЈ И ЗДР ЖЉИ ВИ ЈИ

На Пр вен ству Ср би је у ул тра -
ма ра то ну, у тр ци на 24 са та,
убе дљи ву по бе ду је из во је вао
члан АК-а Ди на мо Ми хал Шуља.

Ми хал је пре не што ви ше од
ме сец да на та ко ђе по бе дио у
ул тра ма ра то ну, у тр ци кроз це -
лу Сло вач ку, где је ис тр чао 358
км за 58 са ти.

Ње гов циљ је успех на Свет -
ском пр вен ству сле де ће го ди -
не и ап со лут ни ре корд Ср би је
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Александар
Станић,
средњошколац:

     – Радна је субота,
па ћу бити у школи. У
недељу ћу се одмарати
код куће. Ученик сам
Музичке школе, па ћу
вежбати свирање на
инструменту.

Наташа Петровић,
ученица:

    – Шетаћу. 
Обично сам с
другарицом у 
Градском парку или
одемо до тржног 
центра. У кафиће 
ређе одлазимо.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Фронтално
Пред тобом брисан простор.

    Бираш смер кретања.

    Једино ако дуне мало јаче, па те понесе.

    Поремети.

    Мада и тада треба бити с две ноге на земљи.

    Макар се вукле као гусенице.

    Брзина се да наштеловати.

    Важна је снага.

Вози уз сирену
Набациш на себе боју која је највише твоја.

    Угланцаш се.

    Ухватиш волан.

    И кренеш у вожњу.

    Саобраћај уме да буде густ.

    Ако ти се неко нађе на путу – свирнеш.

    Можда ће се склонити. Или ће ти се придружити у вожњи.

    У другом случају се и прозори с решеткама лако отварају.

До другачијег
Нема рецепта помоћу којег настаје посебна особа.

    Нема ни таквог закона.

    Постоје само одлуке.

    Они слични теби.

    И они потпуно другачији.

    Не треба држати до себе.

    Држи се себе.

    Да осетиш разлику кад станеш до другачијег.

Ксенија
Миладиновић,
студенткиња:

     – Радно. Оба дана
викенда проводим на
послу. Увек је тако.
Након тога се
релаксирам и
припремам за 
наредну недељу.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Охра бру ју ће по бе де у 
кон трол ним ме че ви ма

Ви кенд у зна ку Ку па Ср би је

Ру ко ме та ши Ди на ма пред во ђе ни тре не -
ром Аки мом Ком не ни ћем вред но се
при пре ма ју за ис ку ше ња ко ја им пред -
сто је на ред ног ви кен да. „Жу то-цр ни” ће
нај пре уче ство ва ти на фи нал ном тур -
ни ру Ку па Ср би је у Зре ња ни ну, а по том
кре ће тр ка за бо до ве у Ар кус Су пер лиги.

То ком при прем ног пе ри о да Ди на мо је
од и грао и низ кон трол них утак ми ца. Прво
је са вла да на Цр ве на зве зда с 31:27 (13:10).

– При ли ку смо пру жи ли свим игра чи -
ма. Би ло је до ста до брих ства ри, али и
оних ло ших ко је не сме ју да се де ша ва ју.
Еки па је до би ла за дат ке и ако же ли мо да
се бо ри мо за тро фе је, мо ра мо све да ис -
пу ни мо и да игра мо мак си мал но до кра -
ја утак ми це. Ка да се игра утак ми ца, по -
го то во у Пан че ву, не сме да се де си лош
дан. При ми ли смо мно го го ло ва и ни смо
на пра ви ли до во љан број фа у ло ва у одбра -
ни. За хва љу јем ко ле ги Жи ки ци Ми ло са -
вље ви ћу и Цр ве ној зве зди на до бр ој утак -
ми ци и же лим им пу но сре ће – ре као је
тре нер Ди на ма Аким Ком не нић.

У још јед ној кон трол ној утак ми ци
„жу то-цр ни” су по бе ди ли Ме та ло пла -
сти ку с 30:24 (18:8).

Нај и ску сни ји играч на ше еки пе, бив -
ши ре пре зен та ти вац и ка пи тен Мел сун -
ге на Не над Вуч ко вић ис та као је да је
из у зет но за до во љан на чи ном на ко ји је
еки па ре а го ва ла у дру гој утак ми ци и
ка ко јој је при сту пи ла. Вуч ко вић је
апостро фи рао да је утак ми ца про тив

Мета ло пла сти ке пут ко јим Ди на мо треба
да иде у на став ку се зо не.

– Игра ли смо фа на тич но, на ро чи то у
од бра ни. У пр вом по лу вре ме ну смо успе -
ли да оства ри мо чак 10 го ло ва пред но -
сти, а ка сни је смо одр жа ва ли ни во игре.
Ово је смер ни ца и ми слим да су мла ди
игра чи на овој утак ми ци по ка за ли и по -
ста ви ли ни во ис под ко јег не сме да се
иде. Ме та ло пла сти ка је еки па ко ја је
из у зет но ква ли тет на. Што се при пре ма
за Куп ти че, има још до вољ на вре ме на
да ура ди мо све и по пра ви мо фор му, да
бу де мо сто по сто спрем ни. Нај бит ни је
је са мо да се за др жи ова кав при ступ и
од нос. Би ћу нај срећ ни ји ако се на овај
на чин, фа на тич но бор бе но, бу де играло

на сва ком ме чу. Па и ако из гу би мо, уз
та кву игру смо на до бр ом пу ту – ре као
је по пу лар ни Вуч ко.

Тре ћу уза стоп ну по бе ду у при ја тељ -
ским утак ми ца ма Пан чев ци су оства -
ри ли над Ша мо том из Аран ђе лов ца, ко -
ји су по бе ди ли с 33:27 (19:14).

Да кле, Ди на мо ће на ред ног ви кен да
уче ство ва ти на фи нал ном тур ни ру Ку -
па Ср би је, на ко ји су се пла си ра ли и
Ме та ло пла сти ка, Пар ти зан и Вој во дина.

У А-гру пи Ар кус Су пер ли ге, ко ја стар -
ту је пр вог ви кен да у ок то бру, уз „жу то-
-цр не”, за бо до ве ће се бо ри ти и: Вој во -
ди на, Пар ти зан, Ду бо чи ца из Ле сков ца,
су бо тич ки Спа р так, Ки кин да, Цр вен ка и
зре ња нин ски Про ле тер. А. Живковић

НА СТА ВЉЕ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У АУ ТО-СЛА ЛО МУ

„ФА НА ТИК” НА ПР ВОМ МЕ СТУ
УСПЕХ МЛАДИХ ЏУДИСТА

НАШИ СУПЕР КЛИНЦИ!

По сле ду же па у зе ко ја је усле ди ла због
мно го број них от ка зи ва ња тр ка услед пан -
де ми је ко ро на ви ру са, чла но ви АМ СУ
Фа на тик вра ти ли су се на ста зу.

Овог пу та на ред је до шла сви ма до -
бро по зна та кар тинг-ста за Ада Ху ја. Би -
ла је то пр ва ноћ на тр ка ау то-сла ло ма у
ре ги о ну, на ко јој је уче ство ва ло пре ко
70 так ми ча ра из Ср би је и БиХ.

„Фа на тич ни” Пан чев ци осво ји ли су
пр во ме сто у кон ку рен ци ји клу бо ва, а
све то за хва љу ју ћи од лич ним по је ди -
нач ним ре зул та ти ма.

Ми лан Ђор ђи јев ски је био на до мак
по ди ју ма у кла си 1, у ко јој се по бед ник
ни је знао до по след ње во жње. Мно го
уз бу ђе ња би ло је и у кла си 2. Зо ран Ма -
ле тин је имао мно го пе хо ва, јер је пред
са му тр ку ње го ва „то јо та” от ка за ла по -
слу шност, па му је у по моћ при ско чио
клуп ски ко ле га Ми ха и ло Кр ча ди нац,
ко ји је као ду пли во зач сти гао до тре ћег
ме ста за во ла ном „си тро е на Ц2 ВТС”.
По ред њих, у ис тој кла си је де би то вао и
мла ди Јо ван Ма рић, ко ји ће свој рас ко -
шан та ле нат на ста зи тек по ка за ти.

Вик тор Нађ и Сте ван Ди ми три је вић

би ли су од лич ни у кла си 3. Осво ји ли су
дру го и тре ће ме сто, а про шло го ди шњи
шам пи он кла се 4 Ни ко ла Алим пић за -
у зео је пр во ме сто и вра тио се у бор бу
за од бра ну ти ту ле.

Нај ве ћи број на ших так ми ча ра по ја -
вио се у кла си 5, у ко јој се во ди ла ве ли -
ка бор ба. Овог пу та бра ћи Иса ков из ма -
као је по ди јум, па су за у зе ли че твр то и
пе то ме сто, а од мах иза њих би ли су и:
Пе ђа Гру јић, Зо ран Стој ко вић, Ми лош
Јан ко вић, Алек сан дар Стан ко вић, Ан -
дри ја Ан ђел ски и Вук Трај ко вић.

Нај бо ље пла си ра ни „фа на тик” био је
Бо јан Си јер ко вић за во ла ном „форд фи -
је сте СТ”. Ле тео је по ста зи и осво јио пр -
во ме сто у кла си 6, као и дру го ме сто у
ге не рал ном пла сма ну. У ис тој кла си је
во зио и Игор Са вић. Пу бли ка је у кла си 7
мо гла да ви ди атрак тив ну во жњу Срђа на
Пе тр о ва, ко ји је са сво јим „фи ја том 500”
на кра ју за вр шио тре ћи, а че твр то ме сто
је за у зео Дар ко Тер зић у „опел кор си”.

До кра ја ау то-сла лом се зо не на ја -
вље но је још не ко ли ко тр ка. Пр ва у
ни зу би ће она у Зре ња ни ну кра јем
септембра. А. Ж.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ЖУ ТО-ЦР НИ” СПРЕМ НИ ЗА ИС КУ ШЕ ЊА

Прошлог викенда у Бугарској је одр-
жан међународни турнир у џуду, на
коме су много успеха имали и наши
млади су-
грађани.

Члан ЏК-а
„Академија
Јочић” из
Старчева Пе-
тар Новако-
вић у катего-
рији млађих
пионира до
66 кг после
две победе и
једног пора-
за судијским
прегласава-
њем освојио
је бронзу на такмичењу у Пловдиву.

Сутрадан, на турниру у Панађури-
шту, Петар је био неприкосновен и
окитио се златом, а у договору с тре-
нером Мирославом Јочићем такмичио
се и у апсолутној категорији и заслу-
жио бронзу.

Његова клупска другарица пионирка
Милена Секу-
ловић убедљи-
во је освојила
прво место.

Запажен на-
ступ у Бугар-
ској имали су
и чланови
ЏК-а Динамо.
Никола Рада-
нов је освојио
две златне, а
Павле Ради-
војевић две
сребрне ме-
даље. А. Ж.
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