
ХОЋЕ ЛИ НАС ЕПИДЕМИЈА ЗАОБИЋИ

Град
Награђено 

13 најбољих 

ђака из 

Панчева

» страна 5

цена 40 динара

Здравље
За здраве бубреге 

пијте – воду!

» страна 6

Записи

Снежана Јовчић Олђа:

Најлепши је 

осећај слободе

» страна 24

Фото-репортажа

У Качареву ред сланине,

ред сувог меса

» страна 25

Рукомет

Лагано до 

нових бодова

» страна 27
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СЕЉАЦИ МОРАЈУ
ДА КОДИРАЈУ ЈАЈА
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Број 4854, година CLI

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Може ли се веровати
предизборним анкетама

» страна 2

Зашто су се поцепали
војвођански радикали

» страна 4
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КАД ЈЕ ЗАКОН МРТВО СЛОВО НА ПАПИРУ

Због продаје алкохола и дувана
деци само једна пријава у 2019.

стр. 7

ИСТИНЕ И ЛАЖИ 
О КОРОНАВИРУСУ

Оно што
морате да

знате:
симптоми,
ко је све у
опасности
и како се

заштитити
страна 6

ХОЋЕ ЛИ НАС ЕПИДЕМИЈА ЗАОБИЋИ
БЕЗ ПАНИКЕ

НОВО!

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевке цвећарке
страна 11



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 28. фебруар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Игран ка
Ста ри ји се се ћа ју ка ко је из гле -
да ло „му ва ње” у Пан че ву то ком
ше зде се тих и се дам де се тих го -
ди на про шлог ве ка, за то је ово
ин фо за мла де – ни шта, бра те
ми ли и се стро слат ка, ни је
ишло на бр за ка.

Пе так ве че: пр во се на кин -
ђу риш, об у чеш је ди ну или,
евен ту ал но, јед ну од две оде -
жде ко је имаш, па одеш на
Кор зо. Та мо – гу жва њац! Цу ре
у гру па ма сто је, а мом ци пра ве
кру го ве хо да ју ћи, оби ла зе ћи
око њих. Пу шта ју „сиг на ле” на
ко је оне од го ва ра ју осме хом,
спу ште ном гла вом или љу ти -
тим то ном. Он да се уло ге ро -
ти ра ју.

По том се оде на игран ку.
Раз ме ње не по зи тив не ви бра -
ци је на Кор зоу до би ја ју у ка -
фа ни епи лог: он јој ду го и ду -
бо ко сми сле но збо ри, па ако
она иза бра ни ка узме под ру ку
да је ис пра ти до ку ће (и та мо,
мо жда, по љу би!), он да је срећ -
на, у су прот ном... мо ра да бу де
стр пљи ва. Зна ла су се пра ви ла
игре.

Са да су ства ри пот пу но дру -
га чи је: при пре ме за из ла зак,
од ла зак „у игру”, вр ше се на
дру штве ним мре жа ма, од лу ке
се до но се „на ке ца”, обла чи се
не што из три ор ма ра пу на гар -
де ро бе, ва ри јан та је „со ло”, го -
во ри се без по себ ног улеп ша -
ва ња, ди рект но, у гла ву, а нај -
че шћа ви бра ци ја ко ја „уле ће”
је она с мо бил ног.

Пре сли ка на да на шња по ли -
ти ка, играш ка ко ти у тре нут ку
од го ва ра...

Мо жеш да би раш и ако си
оби чан смрт ник. Ре ци мо, хо -
ћеш да гла саш са мо на ло кал -
ним из бо ри ма: одеш на би рач -
ко ме сто и ја сно и гла сно тра -
жиш, та мо пред сви ма, са мо
тај ли стић. Ако смеш.

Сме шно би све то би ло да
ни је ту жно; игран ка, на ши
пре ци на не бе ском кор зоу се
као у вал це ру окре ћу.

Пише: Синиша Трајковић

Пред из бор не прог но зе
углавном про ма ша ји

Гла сач нај че шће не
уважава ре зул та те ан ке та,
во ди се прет ход но
изграђе ним ста вом

По што из бо ри про ђу, док тра је еу фо -
ри ја по бед ни ка и прав да ње оних што
су из гу би ли, ма ло је пра ти ла ца по ли -
тич ких (не)при ли ка ко ји се
се те да пре ли ста ју ста ру
штам пу или ба це по глед на
ин тер нет ка ко би осве жи ли
се ћа ње на то шта су го во ри ле
пред из бор не прог но зе. А ка -
квих све ту про ма ша ја има!

Од об на вља ња ви ше стра -
нач ја у Ср би ји 1990. го ди не
ура ђе но је на хи ља де ис тра -
жи ва ња и ре зул та ти не ких
од њих би ли су при лич но
пре ци зни, од но сно од ра жа -
ва ли су по сле то га из ра же ну
во љу гра ђа на. По сто ји, ме ђу -
тим, мно го ви ше оних са
епо хал ним про ма ша ји ма, па
’лад но мо гу да осво је „ти ту -
лу” бла ма го ди не или де це -
ни је. Го то во по ла исти не
има у ша ли да ако же лиш да
по го диш по бед ни ка из бо ра,
бо ље је да, уме сто што пра -
тиш ре зул та те ис тра жи ва ња
јав ног мње ња ко ји се по ја -
вљу ју у ме ди ји ма, одеш до
нај бли же кла ди о ни це – кла -
ди о ни чар ске кво те, не са мо
у Ср би ји, ва же за по у зда ни ји
ре пер од обе ло да ње них
проце на та.

Са ми ис тра жи ва чи ка жу: гре ши ло
се и гре ши ће се! Мо же ли се, он да,
ве ро ва ти ан ке та ма?

Гле да ње у ре тро ви зор

Че му слу же ан ке те? Ко ја је свр ха њи -
хо вог об ја вљи ва ња у ме ди ји ма? Да
ли су љу ди ис кре ни ка да ан ке та ри ма
од го ва ра ју на пи та ња о свом по ли -
тич ком опре де ље њу? Да ли, на кра ју
кра је ва, не ко ис тра жи ва ње за и ста
мо же да на те ра не ко га да пре у сме ри

свој глас од јед ног кан ди да та ка дру -
го ме, или да га у по след њем тре нут ку
мо ти ви ше да иза ђе на из бо ре? Ово је
са да по себ но ин те ре сант но у на шој
зе мљи пред оп ште пар ла мен тар не
из бо ре, ко је ће бој ко то ва ти нај ве ћи
део опо зи ци је.

УЉУЉКИВАЊЕ БИРАЧА, А НЕКАД И ПОДСТИЦАЈ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Грађанска култура.

Улица Косте Абрашевића, ових дана

Снимио: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

За про сеч ног би ра ча прог но за ре -
зул та та на из бо ри ма мо же да пред -
ста вља са мо још јед ну ин фор ма ци ју
на осно ву ко је би мо гао да од лу чи за
ко га ће гла са ти, али гла сач нај че шће
не ува жа ва об ја вље не ре зул та те ан ке -
та и во ди се прет ход но из гра ђе ним
ста вом у ве зи са сво јим опре де ље -
њем. Раз ли чи та су ми шље ња у ве зи с
ре ал ним ути ца јем об ја вље них ре зул -
та та ис тра жи ва ња на опре де ље ње би -
ра ча: има оних ко ји ми сле да је њи -
хов зна чај еви ден тан, док с дру ге

стра не, на рав но, има и оних што ве -
ру ју да ти ре зул та ти не ути чу ни ма ло
или ути чу ве о ма ма ло.

Је дан од оних ко ји ве ру ју да је ефе -
кат ових пред из бор них ис тра жи ва ња
на ко на чан ис ход гла са ња ми но ран
је сте со ци о лог Срећ ко Ми ха и ло вић.
Овај ау тор за па же них књи га из обла -
сти ис тра жи ва ња јав ног мње ња сво је -
вре ме но је у јед ном ин тер вјуу из ја -
вио да је ути цај ис тра жи ва ња бе зна -
ча јан. До дао је:

– Мо гу ис тра жи ва чи да ка жу шта
год хо ће, би ра чи ће гла са ти она ко
ка ко гла са ју. Уо ста лом, ве ли ко пи -
та ње је ко ли ко и са ма кам па ња до -
при но си про ме ни би рач ког опре де -
ље ња, или она са мо мо ти ви ше да се
иза ђе на из бо ре и да се гла са за оног

кан ди да та за ко га је би рач ина че
опре де љен.

А Ср ђан Бо го са вље вић из „Ipsos
Strategic Marketing-a” ис ти цао је у
ви ше на вра та чи ње ни цу ко ја се у „чи -
та њу” ових ан ке та обич но за не ма ру је
– ис тра жи ва ња се увек од но се на
про шлост.

– По пут гле да ња у ре тро ви зор, ре -
зул та ти ан ке та су од го во ри на про -
шло не дељ но пи та ње: ка ко би сте гла -
са ли да су из бо ри да нас. Кад тај дан
до ђе, до бро се раз ми сли пре не го што

ру ка за о кру жи број што пред ста вља
смер ко јим др жа ва тре ба да кре не.

Страх од ра си па ња гла со ва

Струч ња ци се не сла жу ни око на чи -
на на ко ји пред ви ђе ни ре зул та ти ути -
чу на опре де ље ње гла са ча. Ана ли зи -
ра ју ћи не дав но за вр ше не пред сед -
нич ке из бо ре у Хр ват ској, та мо шњи
ана ли ти чар Иви ца Рел ко вић на вео је
сле де ћи при мер:

– Узми мо на слов „Ко лин да Гра бар
Ки та ро вић па да, Ми ла но вић и Шко ро
ра сту”. Ако је не ко њи ме же лео да ути -
че на би ра че, он да је мо рао да има у
ви ду ви ше ства ри. „Ко лин да Гра бар
Ки та ро вић па да” мо же да мо би ли ше
Ми ла но ви ће ве при ста ли це, а „Зо ран
Ми ла но вић ра сте” да их успа ва. На ро -
чи то ако то ни је тач но, а би ра че уљуљ -
ку је те у ла жну си гур ност и чи ни те их
ле њим, па не ће ни оти ћи на гла сач ко
ме сто јер ве ру ју да њи хов кан ди дат
ио на ко ра сте, па му не тре ба баш и њи -
хов глас у пр вом кру гу. По ру ка из на -
сло ва „Ми ла но вић стаг ни ра, а Шко ро
ра сте” мо же би ти и пре ци зни ја, а ујед -
но и под сти цај ни ја за Ми ла но ви ће ве
би ра че да се трг ну и иза ђу на из бо ре
не го што би се то до го ди ло у слу ча ју
на сло ва „Ми ла но вић ра сте”.

Бо го са вље вић ка же да ће те „те -
шко би ра че на те ра ти на би ра ли шта

ако ка же те да сте мно го ја ки; па, ви -
ди те да и Ву чић стал но по ку ша ва да
об ја сни ка ко је слаб”. Пре ма ње го -
вом су ду, под ло жни ути ца ју об ја -
вље них ре зул та та ан ке та мо гу да бу -
ду они ко ји би же ле ли да се при кло -
не нај ја чој стран ци или кан ди да ту.
То је, ме ђу тим, ре ђи слу чај. Че шће
ти ре зул та ти ути чу на оне љу де ко ји
се од лу чу ју да уме сто кан ди да та по
њи хо вом по ли тич ком уку су по др же
ону оп ци ју ко ја је нај бли жа том пр -
вом из бо ру, али има ве ће шан се да

по стиг не успех. При то ме се,
ка ко ка же Бо го са вље вић,
углав ном во де стра хом од
ра си па ња гла со ва. То им је
на ро чи то бит но на из бо ри ма
на ко ји ма по сто ји цен зус, по -
пут ових пред на ма, јер се
гла со ви оних ко ји не пре ђу
тај праг нај ве ћим де лом пре -
ли ва ју у ко рист кан ди да та с
нај ја чом по др шком иза шлих
би ра ча.

Ипак, ако је тач но да се ис -
тра жи ва ња не вр ше и не об ја -
вљу ју због ути ца ја на обич не
би ра че, ко ме су он да по треб -
на? Па, оно ме ко их на ру чу је
и пла ћа, од но сно по ли тич кој
стран ци или кан ди да ту на
из бо ри ма. Њи ма ис тра жи ва -
ње не слу жи за про па ган ду,
већ као по ка за тељ у ком
прав цу тре ба да усме ре на по -
ре у кам па њи.

Ва жно је ре ћи и да иа ко се,
по пра ви лу, на ру чи лац ис тра -
жи ва ња пред из бор ног рас по -
ло же ња уго во ром са аген ци -
јом ко ја ис пи ту је јав но мње -
ње оба ве зу је да ре зул та те не -
ће пу бли ко ва ти, они че сто

осва ну на на слов ним стра на ма но ви -
на. И, што је још за ни мљи ви је, раз -
ли ку ју се од ли ста до ли ста!

Ква ка је у то ме да не ко ла же – или
је пре њи хо вог об ја вљи ва ња ре зул та -
те ис тра жи ва ња онај ко их пла си ра
ма ло фри зи рао, или је јед но став но
из ми слио ан ке ту, а у ме ди је про ту -
рио при чу ка ко иза тих по да та ка сто -
ји ути цај на аген ци ја. Мо ти ви за та -
кво по на ша ње, ка жу упу ће ни, мо гу
да бу ду раз ли чи ти – од под гре ва ња
су је те стра нач ких ли де ра, од но сно
кан ди да та, до про стог нер ви ра ња по -
ли тич ких су пар ни ка из но ше њем
„про ве ре них и тач них по да та ка” ко ји
им не иду у при лог.

А гра ђа ни ма пре о ста је да се чу де...
Ста ра је исти на да се из бо ри не би ни
одр жа ва ли кад би пред из бор на ис -
тра жи ва ња би ла по у зда на. Уо ста лом,
и не сме та ју, она пред из бор не да не
чи не за ни мљи ви јим.

За крај, још јед на чи ње ни ца: Аме -
ри кан ци су, као и у све му дру го ме,
нај на пред ни ји. У САД на осно ву по -
на ша ња по тен ци јал ног би ра ча на ин -
тер не ту стра нач ки ак ти ви сти „зна ју”,
или бо ље је ре ћи про це њу ју за ко га
ће он гла са ти, и то че сто пре не го
што би рач сам по ста не све стан ко ји
му је кан ди дат нај дра жи.

С. Трај ко вић

ЈА ПАН СКА ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА У НА ШЕМ ГРА ДУ

За оздра вље ње жи вот не сре ди не
У То јо ку се вра ти ле 
цр не ро де

По во дом са рад ње у ве зи с про јек том
за уна пре ђе ње ста ња жи вот не сре ди -
не у Пан че ву, кроз са рад њу из ме ђу
ја пан ске Ака де ми је, Град ске упра ве,
ин ду стри је и гра ђа на, под по кро ви -
тељ ством Ја пан ске аген ци је за ме ђу -
на род ну са рад њу – JICA, струч ња ци
из Зе мље из ла зе ћег сун ца по се ти ли
су 20. фе бру а ра наш град. Ру ко во ди -
лац про јек та у Ја па ну би ће др Та ке -
ши На ка но са Уни вер зи те та Оса ка, а
у Ср би ји ван ред ни про фе сор др Вла -
ди мир Бе шко ски с Хе миј ског фа кул -
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Циљ про јек та ко ји ће тра ја ти три
го ди не, до де цем бра 2022, је сте да
раз ви је људ ске ре сур се ко ји ће мо ћи
са мо стал но да пре ду зму ме ре за по -
бољ ша ње ста ња жи вот не сре ди не и
да ље ис тра жу ју еми си ју за га ђи ва ча.

Би ће спро ве де на и обу ка за ме ре ње
за га ђу ју ћих суп стан ци у жи вот ној
сре ди ни, ана ли зу, про це ну ри зи ка и
спре ча ва ње за га ђе ња, као и упра вља -
ње њи ме. Ра ди ће се на ад ми ни стра -
тив ним ме ра ма и спро ве шће се едука -
ци ја ло кал ног ста нов ни штва. Про је -
кат ће се ба ви ти ис пи ти ва њем му ља у
По ња ви ци и мо ни то рин гом пти ца,
ана ли зом зе мљи шта ван и уну тар „Пе -

тро хе ми је” и упра вља -
њем ко му нал ним от па -
дом на те ри то ри ји Пан -
че ва.

Под се ћа мо, већ је
спро ве ден је дан JICA
про је кат: „По ди за ње ка -
па ци те та за ана ли зу и
ме ре сма ње ња ду го трај -
них ор ган ских за га ђу ју -
ћих суп стан ци у Ср би ји”.

Због све га наведенoг
Град ско ве ће je при хва ти -

ло текст спо ра зу ма свих ре ле вант них
стра на, па ће Пан че во има ти тех нич ку
са рад њу с Ја па ном. Про је кат је у тој
зе мљи до био на зив „Ро да”, јер су због
упо тре бе пе сти ци да при га је њу пи рин -
ча не ста ле цр не ро де на под руч ју гра -
да То јо ке, а он је по том пред у зео ме ре
ко је су до ве ле до по врат ка ових пти ца
на пирин ча на по ља и оздра вље ња еко -
си сте ма. С. Т.

О ИСТРАЖИВАЊИМА ЈАВНОГ МЊЕЊА ПРЕД ИЗБОРЕ

ГРА ЂА НИ НЕ ИС КРЕ НИ И НЕЋ КА ЈУ СЕ

Ис пи ти ва чи твр де да на ре зул та те

ан ке те ути че и спрем ност уче сни -

ка у ис тра жи ва њу да искре но или

уоп ште од го ва ра ју на по ста вље на

пи та ња. Они ис ти чу да гра ђа ни и

код нас и у све ту све че шће од -

бија ју раз го вор са ан ке та ри ма,

или се од лу чу ју за од го во ре по пут

„не знам” или „ни сам о то ме

размишљао”. При ли ком јед ног ис -

тра жи ва ња пре две го ди не ан ке та -

ри су мо ра ли ужи во, ли цем у ли це,

да по раз го ва ра ју с 2.056 гра ђа на

да би на шли 1.500 вољ них да уче -

ству ју у ис тра жи ва њу.

А број оних ко ји од би ја ју да пре -

ко те ле фо на при ча ју са ан ке та ри -

ма мно го је ве ћи.
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СТАТИСТИКА

Просечна пла та
57.996 ди на ра

Про сеч на де цем бар ска не то
за ра да у Пан че ву из но си ла
је 57.996 ди на ра – са оп штио
је Ре пу блич ки за вод за ста -
ти сти ку. Де цем бар ска пла -
та је би ла ви ша за 2.682 ди -
на ра у од но су на но вем бар -
ску.

У Ју жно ба нат ском окру гу
у де цем бру се у про се ку за -
ра ђи ва ло 57.925 ди на ра, а
нај ви ше су за ра ђи ва ли Вр -
шча ни – 67.196 и Ко вин ци
– 62.986 ди на ра. Нај ма ња
за ра да би ла је у Ко ва чи ци –
44.853 ди на ра.

Про сеч на пла та у Ср би ји
у де цем бру 2019. го ди не би -
ла је 59.772 ди на ра.

ПРОТЕСТ

И дру га ли ти ја 
у Пан че ву

Ви ше сто ти на Пан че ва ца
при су ство ва ло је у не де љу
мо леб ну по др шке Срп ској
пра во слав ној цр кви и на ро -
ду Цр не Го ре у Хра му Ус пе -
ња Пре све те Бо го ро ди це у
Пан че ву.

На кон мо леб на гра дом је
про шла ли ти ја све до кр ста
у Град ском пар ку, где су се
оку пље ни ма обра ти ли го вор -
ни ци: ар хи је реј ски на ме сник
про то је реј-ста вро фор Ра до -
слав Рад ма но вић и исто ри -
чар др Алек сан дар Ра ко вић.

Гу слар Слав ко Алек сић от -
пе вао је „Зи да ње Ра ва ни це”.

Хо ће ли но ва бо лест
за о би ћи Ср би ју?

До сре де, 26. фе бру а ра, би ло је
по твр ђе но ви ше од 80.000 слу -
ча је ва за ра зе ви ру сом Ко вид-
19 у све ту, од че га 77.660 у Ки -
ни. А од по сле ди ца за ра зе умр -
ло је укуп но 2.707 осо ба, од ко -
јих 2.664 у Ки ни. По след ње ве -
сти ја вља ју да епи де ми ја у тој
зе мљи је ња ва, али за ра за се са -
да при ма кла на ма. У Ита ли ји
је ре ги стро ва но ви ше од 300
слу ча је ва за ра зе (умр ло је да -
на е сто ро), а у Хр ват ској су изо -
ло ва на дво ји ца за ра же них...

Ми ни стар ство здра вља Ср би -
је са оп шти ло је да су не ке ка -
сар не код нас пред ви ђе не за ка -
ран тин, ма да за разе још не ма.
А да ли ће је би ти – не знамо!

Чо ве чан ство се и до са да су -
о ча ва ло са слич ним епи де ми -
ја ма, па је пре жи ве ло. Ле ка ри
ка жу да је овај ви рус по пут гри -
па и да ве ли ка ве ћи на за ра же -
них оздра ви без по сле ди ца, а
да су угро же не осо бе – као и у
слу ча ју гри па – оне чи ји је иму -
ни тет осла бљен.

Али оно што ко ро на ви рус чи -
ни по себ ним је сте по пла ва ин -
фор ма ци ја и дез ин фор ма ци ја,
ка кве ни је би ло у слу ча је ви ма
SARS-а, MERS-а, зи ке, ебо ле и
дру гих слич них епи де ми ја.

Сви све зна ју: и да су ви рус
на пра ви ли Аме ри кан ци да
осла бе Ки ну, и да је на стао у
су пи од сле пог ми ша, а да се
ле чи бе лим лу ком, ви та ми ном
Ц или – ва ри ки ном!

Свет ска здрав стве на ор га ни -
за ци ја је због ове бо ле сти од ре -
чи „ин фор ма ци ја” и „епи де ми -
ја” ско ва ла из раз „ин фо де мија”.

Пр ва жр тва „ин фо де ми је” је
исти на, а по сле ди ца – па ни ка!

За то, по но ви мо оно што је
на уч но утвр ђе но и што за и ста
зна мо о ко ро на ви ру су.
Ко ји су симп то ми и ка ко се
ши ри ко ро на ви рус?
Ви рус се пре но си са чо ве ка на
чо ве ка ка пљи ца ма пљу вач ке
при ки ја њу и ка шља њу.

У бла жим слу ча је ви ма симп -
то ми су као код гри па: по ви -
ше на тем пе ра ту ра, ка шаљ, оте -

жа но ди са ње, бо ло ви у ми ши -
ћи ма и умор. У те жим – по сле -
ди це за ра зе су те шка упа ла плу -
ћа, син дром акут ног оте жа ног
ди са ња, сеп са и сеп тич ки шок,
ко ји мо гу да про у зро ку ју смрт
па ци јен та.
Ко је из ло жен по себ ном ри зи -
ку од ком пли ка ци ја?
Пре све га су угро же не ста ри је
осо бе и осо бе с хро нич ним бо -
ле сти ма, као што су по ви ше ни
при ти сак, ср ча не бо ле сти, ди -
ја бе тес, по ре ме ћа ји у ра ду је -
тре и бо ле сти ди сај них ор га на.
Ка ко се за шти ти ти?
Пра ње и дез ин фек ци ја ру ку су
кључ ни за спре ча ва ње ин фек -
ци је. Ру ке тре ба пра ти че сто и
те мељ но са пу ном и во дом нај -
ма ње 20 се кун ди. Ка да са пун и
во да ни су до ступ ни, мо же се

ко ри сти ти дез ин фи ци јенс ко -
ји са др жи нај ма ње 60 од сто ал -
ко хо ла. Ви рус ула зи у те ло кроз
очи, нос и уста, па се за то пре -
по ру чу је да се ови де ло ви те ла
не ди ра ју нео пра ним ру ка ма.
Ко ли ко су ко ри сне хи рур шке
ма ске?
Ма ске до ста ефи ка сно спре ча -
ва ју ши ре ње ин фек ци је с бо -
ле сних на дру ге љу де, а ма ње

су ко ри сне у за шти ти здра вих
осо ба. За уо би ча јен кон такт са
обо ле лим до вољ ни су хи рур -
шка ма ска и одр жа ва ње уда -
ље но сти од нај ма ње јед ног ме -
тра од бо ле сни ка.

По сто ји ли вак ци на про тив ко -
ро на ви ру са?
Тре ба ло би да пр ва те сти ра ња
вак ци не поч ну у ју ну, али за
ње но ис пи ти ва ње и по че так

упо тре бе по треб но је вре ме.
Чо ве чан ство је тек са да до би -
ло вак ци ну за ебо лу, ко ја је
ре ги стро ва на 2014. Што се ле -
ко ва ти че, Ки не зи су по ку ша -
ли при ме ну ле ко ва ко ји су пре
не ко ли ко го ди на ко ри шће ни
у ле че њу ебо ле, али се тек че -
ка ју кли нич ке сту ди је ко је би
до ка за ле њи хо ву ефи ка сност.
До та да оста ју са мо постојећи
ле ко ви ко ји сма њу ју симп то -
ме бо ле сти.
Да ли се ви рус пре но си пре ко
пи са ма и па ке та?
Не ма до ка за да ко ро на ви рус
мо же да се ши ри пре ко пред -
ме та, ни ти је не где за бе ле же -
но да је пре нет пре ко по штан -
ских по шиљ ки. Ви рус са мо из -
ве сно вре ме мо же да пре жи ви
из ван чо ве ко вог ор га ни зма. Сви
до ступ ни по да ци упу ћу ју на то
да је за пре нос са чо ве ка на чо -
ве ка по тре бан бли ски кон такт
ка кав је у по ро ди ци, или при -
ли ком ле кар ског пре гле да, што
је раз лог за ра зе код здрав стве -
ног осо бља.
Тре ба ли од ла га ти пу то ва ња и
се де ти код ку ће?
Док је ви рус углав ном „жи вео”
у Ки ни, пре по ру ка је би ла да се

„ако се баш не мо ра, не пу ту је у
Ки ну”. Али от ка ко је ви рус сти -
гао у Евро пу, све че шће се чу ју
пре по ру ке да се „на пут не иде
без пре ке по тре бе”. Р. П.

НЕ ПРО ПУ СТИ ТЕ

Наш човек на 
„Бе о ви зи ји”

Пан че во ће ове го ди не има ти
пред став ни ка на „Бе о ви зи ји”,
такмичењу на којем ће бити
изабран пред став ни к Ср би је на
„Пе сми Евро ви зи је” у Ро тер да -
му. Наш су гра ђа нин Ми лан Бу -
ја ко вић из ве шће пе сму „Ни -
ти”, чи ји је ау тор та ко ђе Пан -
че вац, Пе тар Пу пић, ко ји је за -
вр шио по зна ти аме рич ки уни -
вер зи тет за му зи ку „Бер кли”, и
то као сти пен ди ста.

У ства ра њу ове пе сме уче -
ство ва ли су и Ми лан Бје ли ца,
про ду цент, као и Лу ка Ра цић,
ко ји нам је по знат као члан
бен да „Буч Ке си ди”.

– Ово је ком плет но пан че -
вач ка пе сма, има мо са мо го -
шћу из Сом бо ра, Оли ве ру По -
по вић, ко ја има свој сег мент у
јед ном де лу пе сме. Ина че це ла
еки па је из Пан че ва и част нам
је да пред ста вља мо наш град
на та ко зна чај ној ма ни фе ста -
ци ји као што је „Бе о ви зи ја” –
ре као је Ми лан Бу ја ко вић.

Ми лан Бу ја ко вић ће на сту -
пи ти на дру гој по лу фи нал ној
ве че ри, ко ју мо же те пра ти ти у
су бо ту, 29. фе бру а ра, од 21 сат,
на пр вом про гра му РТС-а.

Д. К.

ПРО ЈЕ КАТ ФОН ДА Б92

Бес плат не обу ке 
за же не

У окви ру про јек та „Осна жи ва -
ње же на на тр жи шту ра да и
раз во ја ма лих би зни са”, у од 6.
до 8. мар та, у про сто ри ја ма
удру же ња „Ру ке”, би ће ор га ни -
зо ва не бес плат не це ло днев не
ра ди о ни це лич ног раз во ја. Про -
грам је на ме њен свим же на ма
с те ри то ри је Пан че ва, по себ но
они ма ко је су не за по сле не или
су на по чет ку раз во ја сво јих
би зни са, као и чла ни ца ма жен -
ских удру же ња.

Кан ди дат ки ње мо гу да се при -
ја ве сла њем сле де ћих по да та ка
на onasnazivanje@fondb92.org:
име и пре зи ме, те ле фон, имејл
адре са и рад ни ста тус (за по сле -
на/не за по сле на/са мо за по сле на).
Та ко ђе, по жељ но је да по ред
ових по да та ка кан ди дат ки ње
по ша љу до пет ре че ни ца о се би
и свом рад ном ис ку ству (уко -
ли ко га има ју). Рок за при ја ву
је сре да, 4. март, а кан ди дат ки -
ње ће по твр ду о уче шћу на ра -
ди о ни ца ма до би ти 5. марта.

До дат не ин фор ма ци је се мо -
гу до би ти пу тем имеј ла ona-
snazivanje@fondb92.org. Овај
про је кат спро во ди Фонд Б92,
а по др жа ла га је аген ци ја „UN
Women”. Д. К.

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

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

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

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу да ура де и
све вр сте ул тра звуч них пре -
гле да ср ца, а уско ро ће се у
За во ду „Пан че вац” ра ди ти
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во -
де ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар -
ди о лог, док -
тор ме ди -
цин ских на -
у ка и ма ги -
стар кар ди -
о ло ги је са
Ин сти  ту  та
„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, а уро ло шке
њи хов ко ле га из исте уста -
но ве др Не бој ша Та сић. За
пре гле де из обла сти ги не -
ко ло ги је за ду же на је др Ве -
сна Но ви чић Ђо но вић из
До ма здра вља Па ли лу ла.

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

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је

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

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

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

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

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

Као и увек
до са да, и
овог ме се ца
су у За во ду

за кли јен те осми шље ни и
но ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме, као и о до дат -
ним по год но сти ма ко је
оства ру ју сви они ко ји
поседу ју ло јал ти кар ти це
Ауто-цен тра „Зо ки”, по гле -
дај те на ре клам ним стра -
на ма ак ту ел ног бро ја на шег
ли ста.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

У За во ду се све вр сте
ле кар ских уве ре ња
из да ју за мак си мал но
два са та, а све анал зе
и пре гле ди оба вља ју
се на јед ном ме сту.

ОТ КА ЗА НЕ ТУ РЕ ПАН ЧЕ ВО –ВЕ НЕ ЦИ ЈА

Пан че вач ки ту ро пе ра то ри до сре де, 26. фе бру а ра, ни су до -

би ли ни ка кво зва нич но упут ство за ор га ни зо ва ње пу то ва ња

у се вер ну Ита ли ју, где је ко ро на ви рус од нео је да на ест жи во -

та до са да. Али от ка ко је та мо бо лест ре ги стро ва на, ни јед на

ту ра из Пан че ва ни је оти шла у Ве не ци ју и Ми ла но. У аген -

ци ја ма ка жу да је раз лог – не до ста так за ин те ре со ва них.

ЗА РА ЗА ИЗ ИТА ЛИ ЈЕ ПРЕ ШЛА У ХР ВАТ СКУ

ИСТИ НЕ И ЛА ЖИ О КО РО НА ВИ РУ СУ

ОФИ ЦИР САМ, ТИМ СЕ ДИ ЧИМ

Кон кур си за вој не шко ле отво ре ни до 15. мар та
Вој на ака де ми ја ће ове го ди не
упи са ти 177 ка де та из ци вил -
ства, док ће Ме ди цин ски фа -
кул тет ВМА при ми ти 25 ка де -
та на сту ди је ме ди ци не. Вој на
гим на зи ја упи са ће 105 де ча ка
и де вој чи ца у пр ви, 15 уче ни ка
у дру ги и 10 уче ни ка у тре ћи
раз ред. У Сред њој струч ној вој -
ној шко ли има 50 ме ста за уче -
ни ка оба по ла из гра ђан ства.

Основ ни раз ло зи за тра ди -
ци о нал но ве ли ко ин те ре со вање

мла дих за упис у вој не шко ле
је су вр хун ско обра зо ва ње и од -
лич ни усло ви шко ло ва ња, бес -
пла тан сме штај и ис хра на у
ин тер на ти ма, це ло куп на на -
став на ли те ра ту ра и ко ри шће -
ње са вре ме них ка па ци те та за
ван на став не ак тив но сти.

Сви ка де ти и уче ни ци има ју
мо гућ ност уче шћа у број ним
на уч ним, кул тур ним и спорт -
ским сек ци ја ма и так ми че њи -
ма, ко ри шће ња нај са вре ме ни -

јих спорт ских ка па ци те та и
број не дру ге по год но сти ко је
обез бе ђу ју вој не шко ле.

По за вр шет ку вој них шко ла
по ла зни ци до би ја ју си гу ран
по сао у окру же њу ко је омо гу -
ћа ва успе шан про фе си о нал ни
раз вој и стал но струч но и ка -
ри јер но уса вр ша ва ње.

У ак ци ји „Отво ре на вра та”
уче ни ци и ро ди те љи мо гу да
по се те вој не шко ле сва ке су -
бо те то ком тра ја ња кон кур са

од 11 до 13 са ти. У раз го во ру с
на став ни ци ма, ка де ти ма и уче -
ни ци ма до би ће све по треб не
ин фор ма ци је, а би ће у при ли -
ци да оби ђу сме штај ни про -
стор, учи о ни це и ка би не те где
се од ви ја на ста ва.

О усло ви ма кон кур са за при -
јем у вој не шко ле за ин те ре со -
ва ни се мо гу ин фор ми са ти у
ма га зи ну „Од бра на” и на веб-
сај то ви ма вој них шко ла и Ми -
ни стар ства од бра не.

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.



Пи та ње Ко со ва ће тра ди ци о нал но би ти жр тва и то ком
пред сто је ће пред из бор не кам па ње. На дам се – по след њи
пут. При том ће део опо зи ци је по ку ша ти да над ма ши
нео д го вор ност вла сти. Де ло ви срп ске опо зи ци је, они ко -
ји су скре ну ли и уде сно и у бој кот, очи глед но ће се тру -
ди ти да свој па три о ти зам до ка жу та ко што ће по ку ша ти
да бу ду ве ћи ка то ли ци од па пе. Они ко ји су се у опо зи ци -
ји удру жи ли с на ци о на ли сти ма те шко ће у бу дућ но сти
мо ћи да за др же де мо крат ски епи тет.

(Драм ски пи сац Не над Про кић, „Да нас”, 24. фе бру ар)

* * *
Ис ти ца ње ми грант ске про бле ма ти ке у пр ви план по ка -
зу је да су се из гле да ис цр пе ле не ке дру ге те ме. По ли ти -
ча ри ко ји ни су ус пе ли да по ну де ни ка кво ре ше ње за не ке
дру ге те ме са да, чи ни ми се, ко ри сте слич ну ре то ри ку
ко ју смо ви де ли и у не ким за пад ним зе мља ма. Ка ко ми -
гран те не ма ко да бра ни и ка ко они не ма ју свој глас, све
ове кам па ње про тив ми гра на та ви дим као по ди за ње пред -
ра су да, ши ре ње стра ха и ксе но фо би је, а на кра ју чак и
уз не ми ра ва ње јав но сти.

(Ди рек тор Цен тра за за шти ту и пру жа ње по мо ћи тра -
жи о ци ма ази ла Ра дош Ђу ро вић, DW, 20. фе бру ар)

* * *
Ова кав текст за ко на не од го ва ра ни ко ме осим др жа ви,
јер за кон не ус по ста вља ја сан ме ха ни зам ко ји да је мо -
гућ ност да се у сва ком по је ди нач ном слу ча ју ис тра жи
суд би на де те та за ко је се сум ња да је не ста ло, већ у свом
тек сту кри је на ме ру др жа ве да ова кве слу ча је ве за тво ри
про стом на кна дом ште те. Вла ди Ср би је из не ког раз ло га
очи глед но ни је у ин те ре су да се са зна исти на о то ме где
се на ла зе та де ца и ко је све био уме шан у кра ђу бе ба, јер
је за та кву вр сту кри вич ног де ла би ло по треб но ор га ни -
зо ва ти ши ро ку мре жу учи ни ла ца и ми са мо мо же мо да
на слу ти мо шта би би ло от кри ве но ка да би се те ис тра ге
спро ве ле до кра ја.

(Адво ка ти ца Ми ле на Ва сић, VOICE, 22. фе бру ар)

* * *

* * *
Жи ви мо у чуд ном дру штву у ко ме вла да ото ман ска ко -
руп ци ја и бри тан ска би ро кра ти ја. Кад се те две ства ри
спо је, то је стра шно и не из др жи во. Ово је јед на ду бо ко ра -
зо ре на зе мља у ко јој је чо век по ни жен, а жи вот обез вре -
ђен. Жи ви мо у ме диј ски пот пу но за тво ре ној зе мљи. Ми -
слим да је кон тро ла ин фор ма ци ја и, што је мно го го ре,
ма ни пу ла ци ја ин фор ма ци ја ма до се гла ни во ко ји ни кад
ни је по сто јао. Џа бе су и дру штве не мре же. Ов де се одав но
на пра ви ла ат мос фе ра, пре све га у вла сти, да ка да не ко
ми сли дру га чи је од оно га што се го во ри, од мах је из дај -
ник, про да на ду ша, нај го ри на све ту. А тај је мо дел, на жа -
лост, пре у зе ла и опо зи ци ја. Ов де се до го ди ло да кад не ко
ми сли сво је, мо ра би ти од ба чен. Ми смо по ста ли по де ље -
но ор ве лов ско дру штво. С јед не стра не су ови ко ји го во ре
да ов де ни кад ни је би ло бо ље, а с дру ге они ко ји има ју вр -
сту ра ди кал но сти ко ју, ми слим, гра ђан ска оп ци ја не би
сме ла да има. Ова кву власт смо мо жда за слу жи ли, али
ова кву опо зи ци ју си гур но ни смо. Ни са јед не стра не не
ви дим ни ког ко ули ва по ве ре ње и да је на ду. А чак ми се
чи ни да ни ко искре но и не ми сли да ће би ти боље.

(Ре ди тељ Ср ђан Го лу бо вић, „Блиц”, 23. фе бру ар)

* * *
Јед но не зре ло дру штво ко ме су стал но по треб не во ђе,
оче ви, и ко је је сво га пре ми је ра фи ло зо фа муч ки уби ло,
не ће још ду го има ти при ли ку да са зри и осло бо ди се оче -
ве ти ра ни је. Ми, јед но став но, још увек ни смо спрем ни
да жи ви мо ци ви ли зо ва но. Ка да до не се мо ту од лу ку и
поч не мо да гра ди мо дру штво по сво јој ме ри и до стиг ну -
ћи ма, ви де ће се из лаз. Ова ко, не ко је ре као, све тло на
кра ју на шег ту не ла је у ства ри воз ко ји нам ју ри у су срет.

(Ре ди тељ Го ран Мар ко вић, „Не дељ ник”, 20. фе бру ар)

* * *
Ја ми слим, ре ци мо, да опо зи ци ја, ко ја, да ка жем, као му -
ва без гла ве лу та, у ства ри тре ба да се фо ку си ра на ло -
кал не из бо ре где год по сто ји мо гућ ност да по бе ди. Та ко
је Ми ло ше вић пао. У Бе о гра ду за вре ме Ми ло ше ви ћа ја
ни сам имао ни јед ну је ди ну из ло жбу, док сам у дру гим
гра до ви ма имао и по не ко ли ко из ло жби.

(Ка ри ка ту ри ста Пре драг Ко рак сић Ко ракс, „Но ви ма -
га зин”, 20. фе бру ар)

* * *
Но ви по те зи опо зи ци је у ве зи с бој ко том уно се збр ку у јав -
ност, док вла да ју ћа струк ту ра ја сно го во ри шта хо ће и ко -
ји су јој ци ље ви. Ство ре на је сли ка да има те не ко ли ко гру -
па ци ја. Гру па ци ју на вла сти, гру пу ко ја хо ће да бој ко ту је,
гру пу ко ја хо ће па не ће да бој ко ту је, гру пу ко ја не ће да
бој ко ту је. Збр ка ко ја на ста је ве ли ки је про блем за гра ђа не.

(Но ви нар Нор берт Шин ко вић, те ле ви зи ја Н1, 25.
фебруар)
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КОНЦЕПТ

РА СЛО ЈА ВА ЊА У СРП СКОЈ РА ДИ КАЛ НОЈ СТРАН ЦИ

Јед ни оти шли, дру ги се вра ти ли
Раз ли чи ти ста во ви
пот пред сед ни це
Скуп шти не 
АП Војводи не и
народ ног по сла ни ка

Срп ска ра ди кал на стран ка, ко -
ја је пре два на ест го ди на по -
ста ла из вор ка дра са да вла да -
ју ћег СНС-а, а од че га се ни ка -
да ни је опо ра ви ла, по но во ме -
ња пер со нал ни са став, и то у
оба сме ра – не ки од ла зе из пар -
ти је, дру ги се вра ћа ју у њу.

На и ме, пот пред сед ни ца
Скуп шти не АП Вој во ди не из
ре до ва ра ди ка ла Пан чев ка Сми -
ља на Гла мо ча нин Вар га из ја -
ви ла је да је на пу сти ла стран -
ку, као и „зна ча јан део ба нат -
ских функ ци о не ра СРС-а”, и
да су осно ва ли „По крет за Ба -
нат”, чи ја ће би ти пред сед ни -
ца. Исто вре ме но, на род ни по -
сла ник Пе тар Јо јић на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре об зна нио
je да се дво ји ца бив ших ра ди -
ка ла вра ћа ју из СНС-а у СРС.

По крет за Ба нат

Сми ља на Гла мо ча нин Вар га ре -
кла je но ви на ри ма да је при -
ли ком од лу чи ва ња о на пу шта -
њу СРС-а пре суд но би ло ње но
са зна ње о при је му Ми лу ти на
Је ли чи ћа Јут ке у СРС, те да ће
„По крет за Ба нат” из два раз -
ло га – бор ба за со ци јал ну прав -
ду и по што ва ње пре ма Сло бо -
да ну Ми ло ше ви ћу – по др шку
на из бо ри ма да ти СПС-у.

Под ву кла је да по шту је Во -
ји сла ва Ше ше ља и ду го го ди -
шњи рад с њим, али да су спе -
ку ла ци је да ће Јут ка би ти је -
дан од пот пред сед ни ка СРС-а
и че твр ти на из бор ној ли сти за
На род ну скуп шти ну, као и ка -
дров ска ре ше ња и по ли тич ке
од лу ке у стран ци у прет ход не
две го ди не, до ве ли до то га да
она ви ше не бу де део СРС-а.

– Зна те, ја имам ћер ку, сви
има мо у окру же њу и при ја те -
ље и ро ђа ке и ку мо ве и ком -
ши је ко ји има ју ћер ке и се -
стре, ми за и ста не же ли мо да
жи ви мо у др жа ви у ко јој ће
та кве лич но сти за по шља ва ти
же не – об ја сни ла је свој став у
ве зи с Је ли чи ће вим при је мом

Сми ља на Гла мо ча нин Вар га и
до да ла да ће до из бо ра оста ти
на функ ци ји пот пред сед ни це
Скуп шти не АП Вој во ди не.

Она је по след њег да на ја ну а -
ра под не ла остав ку на све функ -
ци је у СРС-у, а већ су тра дан је
до би ла по др шку од Ју жно ба -
нат ског окру жног од бо ра, као
и од ру ко вод ста ва оп штин ских
од бо ра из ре ги о на и ко ле га у
сред њем и се вер ном Ба на ту.
Сми ља на Гла мо ча нин Вар га је
ка за ла да је „цео Ба нат по ка зао
не по слу шност остав ка ма”, а да
је иде ја „По кре та за Ба нат” да
бу де „па три от ско удру же ње гра -
ђа на, у ко јем су до бро до шли
сви они што се ни су огре ши ли
о отаџ би ну и на род, и сви ко ји
су спрем ни да се вред но и по -
ште но бо ре за бо љи жи вот свих
у Ба на ту”.

У „По кре ту за Ба нат” са да су
тро је по сла ни ка по кра јин ског
и два од бор ни ка ло кал ног пар -
ла мен та, као и од бор ни ци из
скуп шти на гра до ва и оп шти на
из це лог Ба на та.

На пла та чла на ри не

У пан че вач ким про сто ри ја ма
СРС-а, 25. фе бру а ра, Пе тар Јо -
јић, на род ни по сла ник и члан
Цен трал не отаџ бин ске упра ве
и Из вр шног од бо ра СРС-а,
одржао је кон фе рен ци ју за
нови на ре. На по чет ку је ре као
да су два од бор ни ка ло кал не
скупшти не – Стан ко Бо го -
сављев и Игор Ста врев ски –

напусти ла Срп ску на пред ну
стран ку и вра ти ла се у ре до ве
ра ди ка ла и до дао да ће се „укљу -
чи ти у рад стран ке на по сло ви -
ма ко је су и ра ни је оба вља ли”.

На до ве зао се Ста врев ски ре -
чи ма да су „узро ци од ла ска из
Срп ске ра ди кал не стран ке у
ме ђу вре ме ну от кло ње ни, па ни -
су по сто ја ле пре пре ке за наш
по вра так”. Пре ци зи рао је да су

њих дво ји ца у вре ме пре ла ска
у СНС „би ли од ба че ни од та -
да шњег руко вод ства ради ка ла
у Пан че ву”.

Јо јић је по том на ја вио персо -
нал не из ме не у град ском и окру -
жном од бо ру стран ке, „чи ме ће
се од бо ри кон со ли до ва ти”.

– Сми ља на Гла мо ча нин Вар -
га и још не ки пред сед ни ци оп -
штин ских од бо ра под не ли су
остав ке за то што је про ве ра ма
утвр ђе но да је у њи хо вом ра ду
би ло број них не пра вил но сти

ка да је у пи та њу на пла та чла -
на ри не од члан ства. Они су по -
сту па ли ми мо ста ту та Срп ске
ра ди кал не стран ке, са чи ме се
ми не сла же мо. Њи хо ва при ча
о Јут ки је јед на пот пу на из ми -
шљо ти на! Сми ља на Гла мо ча -
нин Вар га је на пу сти ла стран -
ку пре не го што је Јут ка ушао у
пар ти ју. Из ја ве ко је је да ла су
не при ме ре не и не до ли ку ју ча -
сном чо ве ку. Ми чи сти мо ре -
до ве у сво јој стран ци та мо где
уви ди мо да чла но ви кр ше ста -
тут. Она је под не ла остав ку
када је ви де ла у ка квој је си ту -
а ци ји, а све оста ло су ње ни из -
го во ри. То не сто ји и ми се ви -
ше не ће мо ба ви ти њо ме и она
нас ви ше не ин те ре су је.

На пи та ње но ви на ра да про -
ко мен та ри ше по нов но за ни ма -
ње Ме ђу на род ног су да у Ха гу
за Вје ри цу Ра де ту и ње га, ко ји
су оп ту же ни да су прет ња ма и
под ми ћи ва њем ути ца ли на све -
до ке оп ту жбе у ха шким про -
це си ма про тив ли де ра ра ди ка -
ла Во ји сла ва Ше ше ља, Јо јић је
од го во рио да је „Ви ши суд у
Бе о гра ду до нео од лу ку да не -
ма усло ва и раз ло га за њи хо во

из ру че ње”, од но сно да „Ср би ја
не ће кр ши ти сво је за ко не”.

Ка зао је и да је бра нио Ше -
ше ља она ко ка ко му „ети ка
нала же, у скла ду с на шим за -
ко но дав ством и ме ђу на род ним
стан дар ди ма”.

ТРИ БИ НА „ВОЈ ВО ЂАН СКОГ ФРОН ТА”

НА ИЗ БО РЕ СА УГЛЕД НИМ ПАН ЧЕВ ЦИ МА
Ка ква пре да ја,
резервни по ло жај
нема мо, спрем ни смо
да се бо ри мо –
поручу је Ча нак

Пред сед ник ГО Ли ге со ци јал -
де мо кра та Вој во ди не Да на ил
Вуч ков ски био је пр ви го вор ник
на три би ни „Вој во ђан ског фрон -
та” 24. фе бру а ра у „Ку пеу”. Он
је под се тио на то да опо зи ци ја
бој ко ту је сед ни це Скуп шти не
гра да „јер је то обич на гла сач ка
ма ши не ри ја”, али да исто вре -
ме но по ста вља од бор нич ка пи -
та ња на ко ја ни ко не од го ва ра.

Ме ђу они ма ко ји су се обра -
ти ли пу бли ци био је и Не над
Ча нак, пред сед ник ЛСВ-а.

Пре го во ри с ло кал ним
поли ти ча ри ма

Вуч ков ски је кри ти ко вао јав -
но-при ват но парт нер ство у сфе -
ри јав ног пре во за ре чи ма да је
Ли га пред ло жи ла да „због ве -
ли ког ег зо ду са мла дих са се ла,
они што се шко лу ју у гра до ви -
ма тре ба да има ју бес пла тан
пре воз”, на шта ни је сти гао ни -
ка кав од го вор. Као при ме ре не -
до ма ћин ског по на ша ња град -
ских вла сти пре ма ста нов ни -
ци ма се ла на вео је це ну за од -
но ше ње сме ћа ко ја се об ра чу -
на ва по ква дра ту уме сто по бро -
ју чла но ва до ма ћин ства, до ло -
вач ке про бле ме са уни ште них
2.000 хек та ра зе мље...

– Због све га ово га и за то што
смо иг но ри са ни, пан че вач ки
„Вој во ђан ски фронт”, од но сно
Ли га са сво јим са ве зни ци ма и
ко а ли ци о ним парт не ри ма, за -
по че ли су пре го во ре с ло кал -
ним по ли тич ким ор га ни за ци -
ја ма, гру па ма гра ђа на и углед -
ним по је дин ци ма, ка ко би смо

ство ри ли још ши ри фронт ко -
ји ће на сту пи ти на пред сто је -
ћим из бо ри ма. Ово је на ја ва
оно га што ће се де си ти вр ло
бр зо, по што се до го во ри при -
во де кра ју – на гла сио је Вуч -
ков ски.

На по ме нуо је и да су сви про -
јек ти фи нан си ра ни из по кра -
јин ских фон до ва ко је је по кре -
нуо ЛСВ, као што су уре ђе ње
ка на ли за ци о не и во до вод не

мре же у на се ље ним ме сти ма,
за у ста вље ни по што су ли га ши
иза шли из вој во ђан ске ад ми -
ни стра ци је.

Ја сна ма те ма ти ка

Не над Ча нак, пред сед ник ЛСВ-
а, на по чет ку је упи тао пу бли ку:
ко ли ко се већ го ди на сре ће мо

ова ко и ког тач но да на смо до -
пу сти ли да нам се све ово де си?
Он да је од го во рио: „Оног ка да
је па ла Вој во ди на – 6. ок то бра
1988; про шле су 32 го ди не и не -
ће би ти да ни је би ло шан си да
се не што про ме ни, би ло је”.

– Ка ко то не ки за ми шља ју
да ура де? Ова ко: хај де са да да
сви за јед но од луч но не ра ди -
мо ни шта. Тј. ево му не ка са да
сам вла да, а он да ће мо јед ног

да на, по сле пре ла зне вла де, ми
до ћи да вла да мо. Ко ме ни је ја -
сна ма те ма ти ка: уз ма њу из -
ла зност на из бо ре, за исти број
гла со ва ко је осво јиш до би ћеш
ви ше по сла нич ких ме ста? А
ме ни за то ка жу: ти си из дај -
ник, све гле даш кроз ма те ма -
ти ку. Јед но став но је: ако хо -
ће мо да по бе ди мо, мо ра мо да
иза ђе мо на из бо ре – по ру чио
је Ча нак, уз опа ску да је и Сло -
бо дан Ми ло ше вић из гле дао
непо бе ди во.

До дао је да се из бо ри мо ра ју
до би ти, а да се то мо жда не ће
де си ти не за то што „ових дру -
гих има пре ви ше”, већ „јер су
ус пе ли да нас на ве ду да ка же -
мо – не вре ди”.

– Ма, ка ква пре да ја! Ре зер -
вни по ло жај не ма мо, не ћу ни -
куд ван Вој во ди не да идем.
Мла ди мо гу да оду на ми ли он
ме ста на пла не ти и да се вра те
са мо на јед но – ку ћи, а то је
Вој во ди на. Ми ста ри ји мо ра -
мо да им обез бе ди мо да има ју
где да се вра те. С при ја те љи ма
смо ство ри ли „Вој во ђан ски
фронт”, јер је ису ви ше круп -
них ства ри про тив ко јих се мо -
ра мо за јед нич ки бо ри ти – за -
кљу чио је Ча нак.

На три би ни су го во ри ли и
по кра јин ска по сла ни ца Сан дра
Ри стић, пред сед ник Де мо крат -
ског са ве за Хр ва та Вој во ди не
То ми слав Жиг ма нов и пред -
сед ник Вој во ђан ске пар ти је
Алек сан дар Оџић.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Петар Јојић и Игор Ставревски

Смиљана Гламочанин Варга
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СТРУЧ НА ПРАК СА У НИС-у

За вр шен пр ви круг при ја ва
Омо гу ће но флек си бил но
уса вр ша ва ње

По кри ве ни тро шко ви
прево за и ис хра не

Ово го ди шњи кон курс за сту дент ску
прак су „NIS Calling” био је отво рен до
26. фе бру а ра. Де таљ ним про це сом се -
лек ци је би ће ода бра но укуп но осам -
де сет сту де на та, а прак са ће се од ви -
ја ти у три ци клу са. Пр ва гру па уче -
сни ка, њих два де сет, у апри лу ће за -
по че ти струч но уса вр ша ва ње у рад -
ним је ди ни ци ма НИС-а у Бе о гра ду,
Но вом Са ду, Зре ња ни ну и Пан че ву.
На кон курс су мо гли да се ја ве сту -
ден ти ор га ни за ци о них на у ка, за шти -
те жи вот не сре ди не и за шти те на ра -
ду, тех нич ких на у ка, прав ног, еко ном -

ског, ма шин ског, ру дар ско-ге о ло шког,
при род но-ма те ма тич ког, елек тро тех -
нич ког и тех но ло шког фа кул те та. У
овом ци клу су про гра ма „NIS Calling”
уче сни ци ма је омо гу ће но да прак су
оба ве у го то во свим сек то ри ма

компани је (про да ја, фи нан си је, IT,
мар ке тинг, на бав ка, HSЕ, пре ра да
наф те, нафт ни и тех нич ки сер вис, ис -
тра жи ва ње и про из вод ња наф те и га -
са, функ ци ја за стра те ги ју).

НИС и ове го ди не на ста вља тра ди -
ци ју струч них прак са за нај та лен то ва -
ни је и нај ам би ци о зни је сту ден те. Ка -
ко би им омо гу ћи ла ви ше флек си бил -
но сти за прак су, ком па ни ја је 2019.
го ди не по кре ну ла но ви кон цепт про -
гра ма „NIS Calling”, ко ји се за сни ва на
320 са ти прак се ко ју ода бра ни сту ден -
ти мо гу да ис ко ри сте то ком три ме се -
ца и ускла де их са оба ве за ма на фа -
кул те ту. Овај про грам омо гу ћа ва сту -
ден ти ма тре ће, че твр те и пе те го ди не
сту ди ја (ма стер или ап сол вент ске), све -
жим ди плом ци ма, као и др жа вља ни -
ма на ше зе мље ко ји сту ди ра ју у ино -
стран ству да то ком раз ли чи тих се зо на
у го ди ни кон ку ри шу за прак су у НИС-
у, у скла ду с тра же ним по зи ци ја ма.

Сва ки сту дент ће има ти свог мен -
то ра ко ји ће пра ти ти ње гов раз вој и
би ти му осло нац и по др шка то ком
адап та ци је на но ву по слов ну сре ди ну
и ре а ли за ци је свих ак тив но сти. Поред

прак тич ног ан га жо ва ња, уче сни ци ће
има ти шан су и да се до дат но обра зу ју
и раз ви ју сво је ве шти не у окви ру Кор -
по ра тив ног уни вер зи те та ком па ни је
НИС, чи ји су го сту ју ћи пре да ва чи нај -
у глед ни ји струч ња ци из зе мље из све -
та. Уче сни ци ма про гра ма „NIS Cal-
ling” ком па ни ја ће по кри ти тро шко ве
пре во за и ис хра не у окви ру ком па -
ниј ских ре сто ра на. У пр вој, про шло -
го ди шњој се зо ни про гра ма „NIS Cal-
ling” прак су у НИС-у је про шло ше -
зде сет ода бра них сту ден та, од пре ко
2.000 при ја вље них, а де се то ро је за -
сно ва ло рад ни од нос у НИС-у.

Сту дент ска прак са је про грам ко ји
НИС ор га ни зу је сва ке го ди не, са же -
љом да мла дим ака дем ци ма пру жи
при ли ку да стек ну пр ва рад на ис ку -
ства и упо зна ју се с ра дом у ком па -
ниј ском окру же њу, што ће по мо ћи у
њи хо вом да љем про фе си о нал ном раз -
во ју. С јед не стра не, сту ден ти до би ја -
ју нео п ход но ис ку ство уз са ве те мен -
то ра и ста ри јих ко ле га, а ком па ни ја,
с дру ге стра не, уз мла де обра зо ва не
по је дин це до би ја ини ци ја ти ву и иде -
је та лен то ва них кан ди да та.

ОТВО РЕ НА ИЗ ЛО ЖБА
РАДО ВА УЧЕ НИ КА

По др шка фон да ци је 
из Кем бри џа

Де вет уче ни ца Основ не шко ле „Јо -
ван Јо ва но вић Змај” осво ји ло је
на гра ду на ли ков ном кон кур су
„На цр тај сво ју иде ал ну шко лу” ко -
ји је рас пи са ла ху ма ни тар на ор -
га ни за ци ја „Рај монд Ни ко лет
траст” из Кем бри џа. Из ло жба свих
ра до ва ко ји су уче ство ва ли на кон -
кур су и до де ла на гра да упри ли че -
не су 22. фе бру а ра, у Га ле ри ји
Мило ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа, у
при су ству Кри сти не Хил чен ко,
осни ва чи це ове ху ма ни тар не
органи за ци је.

За да так да на цр та ју сво ју иде -
ал ну шко лу до би ли су ђа ци „Зма -
је ве шко ле” пре не ко ли ко ме се -
ци. Од ок то бра про шле го ди не ова
фон да ци ја по ма же шко лу „Јо ван
Јо ва но вић Змај”, а ова из ло жба
деч јих ра до ва је са мо још је дан у
ни зу про је ка та ко је су ове две ин -
сти ту ци је ре а ли зо ва ле. На са мом
по чет ку овог до га ђа ја при сут не је
по здра вио учи тељ шко ле ОШ „Јо -
ван Јо ва но вић Змај” и је дан од
ко ор ди на то ра овог про јек та Пре -
драг Стар че вић, а по том су на -
сту пи ли не ка да шњи и са да шњи
ђа ци. Мак сим Кру мес је на ви о -
ли ни од сви рао ком по зи ци ју Фран -
ца Ли ста, а Те о до ра Гњи дић и Са -
ра Цве тић из ве ле су по зна ту ну -
ме ру Мај кла Џек со на „Heal the
World”.

На кон упо зна ва ња с ци ље ви ма
и до са да шњим ра дом ове фон да -
ци је усле ди ло је про гла ше ње по -
бед ни ка ли ков ног кон кур са. Глав -
ну на гра ду, лап топ, осво ји ла је Ан -
ђе ла Ман дри ни.

ИЗ РА ДА НО ВЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ
ОБРА ЗО ВА ЊА

За ни мљи ви ја 
на ста ва

У Ни шу је ове не де ље пред ста -
вљен оквир за из ра ду „Стра те ги је
обра зо ва ња и вас пи та ња до 2027”
у обла сти пред школ ског и основ -
ног обра зо ва ња и вас пи та ња. Циљ
ове стра те ги је је да се по диг не
ква ли тет на свим ни во и ма обра -
зо ва ња и по ве ћа об у хват ста нов -
ни штва од пред школ ског до ви -
со ког, као и да се афир ми ше це -
ло жи вот но уче ње. Нај ви ше но ви -
на пред ви ђе но је у пред школ ском
обра зо ва њу и вас пи та њу. Иде ја је
да се у на ред них не ко ли ко го ди -
на 61,3 од сто упи са де це уз ра ста
од три до пет и по го ди на у вр ти -
ће по диг не на 95 од сто. За ово -
лики број де це у пред школ ским
уста но ва ма нео п ход но је обез -
бедити и ин фра струк ту ру, па
држава пла ни ра да узме кре дит
Свет ске бан ке у ви си ни од 50 ми -
ли о на евра.

Сле де ће школ ске го ди не уче ни -
ци од пр вог до че твр тог раз ре да
до би ће нов пред мет – ди ги тал ни
свет. Над ле жни ис ти чу да ће се
овом стра те ги јом у срп ски обра -
зов ни си стем уве сти ме ђу пред мет -
не ком пе тен ци је, ди сци пли нар ни
мо де ли, про јект на на ста ва итд.,
што ће де ци омо гу ћи ти за ни мљи -
ви ју на ста ву.

Да успех не бу де са мо
стати сти ка

Три на е сто ро ђа ка из Пан че ва до би ло
је уре ђа је та бле те по во дом Да на др -
жав но сти Ср би је.

Ло кал на са мо у пра ва је упри ли чи -
ла све ча ност у сре ду, 26. фе бру а ра, у
ма лој са ли град ске ку ће. Ти ја на Јак -
шић, Или ја Теп шић, Ог њен Пе тров,
Алек сан дар Цу цић, Ве се лин Вра чар,
Ла зар Вој но вић, Ана Бој ко вић, Ања
Шу шњар, Угље ша Ку зма нов, Кри сти -
на Пан ду ров, Ми хај ло Ми лу ти нов,
Ни ко ла Лав Бр цан ски и Ми лош Сте -
фа но вић – нај у спе шни ји су уче ни ци
из Пан че ва, ко ји су осво ји ли на гра де
на так ми че њи ма и смо тра ма у зе мљи
и ино стран ству из ма те ма ти ке, фи зи -
ке, исто ри је, ли ков не кул ту ре, тех -
нич ког итд. По кло не им је уру чио
гра до на чел ник Са ша Па влов.

– Дра го ми је што смо ове го ди не,
пр ви пут, уве ли сре тењ ско да ри ва ње,
по во дом обе ле жа ва ња Да на др жав но -
сти, али је ван ред ни рас пуст од ло жио
уру чи ва ње та бле та ђа ци ма ко ји су
про шле го ди не осво ји ли на гра де на

ре пу блич ким и ме ђу на род ним так -
ми че њи ма. Ово је ма ли знак па жње,
али овим чи ном же ли мо да по ша ље -
мо по ру ку на гра ђе ни ма да и да ље
оста ну вред ни, али и њи хо вим вр -
шња ци ма да се угле да ју на успе шне
ђа ке. Же ли мо да ус по ста ви мо но ви
си стем вред но сти у на шем гра ду где
зна ње, вред но ћа, во ља и до бра на ме -
ра по бе ђу ју. Ви сте наш по нос – ре као
је гра до на чел ник на кра ју свог обра -
ћа ња и по же лео на гра ђе ни ма сре ће,
здра вља и мно го успе ха на про фе си -
о нал ном пла ну у на ред ном пе ри о ду.

Са ша Па влов је овом при ли ком из -
ра зио за хвал ност ро ди те љи ма и на -
став ни ци ма, ко ји су та ко ђе за слу жни
за ова ве ли ка по стиг ну ћа пан че вач -
ких ђа ка.

Наде Пан че ва

Иде ја о сре тењ ској на гра ди по те кла је
из ре со ра обра зо ва ња и, пре ма ре чи ма
Та тја не Бо жић, чла ни це Град ског ве ћа
за ду же не за обра зо ва ње на те ри то ри ји
на шег гра да, ло кал на са мо у пра ва већ
го ди на ма на гра ђу је успе шне пан че вач -
ке ђа ке за Дан гра да Пан че ва, до бит -
ни ке пре сти жних ре пу блич ких и ме -
ђу на род них при зна ња, али и ву ков це,

уче ни ке ге не ра ци ја основ них и сред -
њих шко ла, као и нај бо ље сту ден те.

– Сва ке го ди не све је ви ше ђа ка на
ли ста ма за на гра ђи ва ње и због то га
нам је ве о ма дра го. Тру ди мо се да их
про мо ви ше мо и да их ува жи мо где
год мо же мо и ка ко год мо же мо. Као
гра ду, ве о ма нам је ва жно да у Пан -
че ву жи ве и ра де на да ре на и вред на
де ца ко ја ве ру ју да зна њем мо гу да
оства ре сво је ци ље ве и же ље. Ми смо
по но сни на ову де цу и увек ће мо се
тру ди ти да про на ђе мо сред ства да их
на гра ди мо – ре кла је Та тја на Бо жић.

Бри га о та лен ти ма

Још пре ви ше од де сет го ди на пан -
че вач ка ло кал на са мо у пра ва са гле -
да ла је зна чај до де љи ва ња сим бо лич -
них, али пре сти жних на гра да ко ји -
ма Град же ли да ука же на да ре ној
пан че вач кој омла ди ни за хвал ност за
уло же ни труд. Бри га о мла дим та -
лен ти ма кроз пру жа ње фи нан сиј ске
по др шке и јав но ис ти ца ње вред но -
сти ко ји ма они те же при мер је до бре
прак се ло кал не са мо у пра ве. Иа ко су
сред ства сим бо лич на, би тан је гест
ко ји до ка зу је спрем ност на ше ло кал -
не за јед ни це да по др жи оне ко ји свој

успех гра де на мар љи вом ра ду и ве -
ли ком од ри ца њу.

По ру ка је ја сна, на ме ра та ко ђе: про -
мо ви са ти успе шне мла де љу де ко ји
пред ста вља ју по зи тив не уз о ре у друштву
и по мо ћи им ко ли ко је то мо гуће.

Ти ја на Јак шић, сту дент ки ња пр ве

го ди не Ма те ма тич ког фа кул те та у

Бе о гра ду и бив ша уче ни ца пан че -

вач ке Гим на зи је „Урош Пре дић”:

– У че твр тој

го ди ни сам би ла

пр вак др жа ве у

ма те ма ти ци. Ни -

је пр ви пут да ме

Град на гра ђу је

за оства ре не ре -

зул та те. Ни ка да

се ни сам так ми чи ла због на гра да,

али ми оне мно го зна че јер по ка -

зу ју да не ко пра ти мој рад и мо је

успе хе. То по зи тив но ути че на

сва ког од нас. Штре бе ри по ла ко

по ста ју кул.

Ог њен Пе тров, уче ник тре ћег

раз ре да Ма те ма тич ке гим на зи је

у Бе о гра ду:

– Про шле го -

ди не сам осво -

јио прву на гра ду

из ма те ма ти ке

на ре пу блич кој

смо три ис тра -

жи вач ких ра до -

ва. Рад у Цен тру

за та лен те „Ми хај ло Пу пин”, ко ји

по ха ђам од че твр тог раз ре да

основ не шко ле, по мо гао ми је у

томе. Ово је јед но но во ис ку ство

за ме не, јер је пи са ње на уч ног

ра да отво ри ло но ви аспект на по -

љу ма те ма ти ке. Сва ка на гра да у

жи во ту мно го зна чи.

ПО ВО ДОМ ДА НА ДР ЖАВ НО СТИ НА ГРА ЂЕ НИ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ УЧЕ НИ ЦИ

ПОНОС НАШЕГ ГРАДА

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ВЕСТ ИЗ ШКО ЛЕ „БРАТ СТВО –ЈЕ ДИН СТВО”

Из ло жба о Ани Франк
За ни мљи ва из ло жба о Ани Франк
отво ре на је по чет ком овог ме се ца у
Основ ној шко ли „Брат ство –је дин ство”.
Ову ак тив ност су осми сли ле и ре а ли -
зо ва ле про фе сор ка срп ског је зи ка Ана
Кај ло виц и би бли о те кар ка Гор да на
Ра ни ми ров, у са рад њи са ор га ни за -
ци јом „Terraforming”.

Пре ма ре чи ма Ане Кај ло виц, из ло -
жба се са сто ји из два де ла: пр ви пра -
ти исто риј ски раз вој до га ђа ја у жи во -
ту Ане Франк, а дру ги се ба ви ње ним
ли те рар ним ства ра ла штвом.

– Уче ни ци су на ра ди о ни ци, ко ја
тра је 45 ми ну та, има ли при ли ку да
по гле да ју и крат ки до ку мен тар ни
филм о Ани Франк и ње ној по ро дици

и да за тим про ђу кроз из ло жбу ко ја
пра ти њен жи вот и жи вот по ро ди це
и при ја те ља за ро бље них у скро ви шту,
за јед но са исто риј ским кон тек стом
ра ђа ња на ци зма, Дру гог свет ског ра -
та и Хо ло ка у ста. Из ло жба оби лу је до -
ку мен тар ним и ци тат ним ма те ри ја -
лом и фо то гра фи ја ма и ви зу ел но је
ви со ког ква ли те та. У по след њем де -
лу ра ди о ни це уче ни ци до би ја ју ма -
те ри јал по мо ћу ко јег са мо стал но ис -
тра жу ју по став ку и ре ша ва ју кре а тив -
не за дат ке. Ра ди о ни ца је кон ци пи ра -
на та ко да, по ред еду ка тив не кул тур -
но-исто риј ске и етич ке ди мен зи је,
ис так не вред ност чи та ња и пи са ња и
под стак не уче ни ке на са мо стал но

изра жа ва ње – об ја сни ла је Ана
Кајло виц.

Она је до да ла и то да су на ча со -
ви ма гра ђан ског вас пи та ња уче ни -
ци с на став ни цом Ли ди јом Бор -
бан ди Вар гом гле да ли до ку мен тар -
ни филм о Ани Франк и ти ме це -
ло ви то са гле да ли про блем дис кри -
ми на ци је и угро жа ва ња пра ва на
сло бо ду кре та ња, из ра жа ва ња и
ства ра ња.

Из ло жба је отво ре на до че тврт -
ка, 27. фе бру а ра, а би ли су по зва -
ни да је по гле да ју и уче ни ци свих
шко ла с те ри то ри је гра да и при па -
да ју ћих се ла. Не ко ли ко шко ла се
ода зва ло том по зи ву. Д. К.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Руж за усне се у ра зним фор -
ма ма ко ри стио још у ста рим
ци ви ли за ци ја ма Егип ћа на,
Гр ка и Ри мља на. Као пре те -
ча са вре ме них кар ми на, ко -
ри сти ле су се биљ не бо је од
ша фра на и бра зил ског др ве -
та. Да на шњи из глед пре па -
ра та на стао је 1920. го ди не,
ка да је кон стру и са на фор ма
сти ка.

Основ ни са став кар ми на је
70% уља, 20% во ска и 10%
бо је. Од уља се нај ви ше ко -
ри сте ри ци ну со во, бе ло
парафин ско и ла но лин ско.
Уља има ју две ва жне функ -
ци је: она су рас тва ра чи бо је

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

Шта ста вља мо на усне

Са вр шен ство

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 деј 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 се по ја ча ва

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

у карми ну и, уз то, да ју фи ни
пре маз на усна ма. Од во ско -
ва се ко ри сти сме ша биљ них
и жи во тињ ских, као што су
бе ли пче ли њи во сак, кан де -
ли ла, кар на у ба и ла но лин. Во -
ско ви обез бе ђу ју ела стич ност
пре па ра та и омек ша ва ју усне.
Бо је се де ле на оне ко је пре -
бо ја ва ју по вр ши ну уса на и на
оне ко је има ју по крив ну моћ.
По ред кон зер ван са, ру же ви
увек са др же и ан ти ок си дан -
те, чи ме се спре ча ва ау то ок -
си да ци ја са сто ја ка. Пар фе ми -
са ње кар ми на се ра ди ка ко
би пру жио за до вољ ство кли -
јен ти ма при ко ри шће њу. Нај -
ви ше се ко ри сте ми ри си уља
бо сиљ ка, жал фи је, ди вље ми -
ро ђи је и сан да ло ви не.

Про из вод ња ру же ва је при -
лич но ску па и, по ред зна ња
по треб ног за ства ра ње про из -
во да, по треб но је и ве ли ко ис -
ку ство у ра ду. За то се ве ли ки
број про из во ђа ча опре де љу је
за ку по ви ну го то ве основ не
сме се за из ра ду кар ми на, ко -
јој они по том до да ју од ре ђе -
не спе ци фич но сти. При о ри -
те ти ко ји ма се про из во ђа чи
ру же ва во де при из ра ди су:
до бра ни јан са, глат ко на но -
ше ње, удо бан осе ћај на усна -
ма, трај ност бо је и вла жност
и ме ко ћа.

Ду го трај ни ру же ви мо гу ма -
ло и да осу ше усне, па је по -
жељ но на кон њи хо ве упо тре -
бе не го ва ти усне бал за ми ма
или чи стим ме дом на не тим
у ви ду ма ске.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо ми у
стал ном тра же њу са вр шен -
ства у се би, око се бе, у дру -
гим љу ди ма, ма, сву да где ум
мо же да про дре, упо ре ди, тра -
жи, за кљу чу је...

Ле по је ка да же ли мо да бу -
де мо или има мо нај бо ље и да
ужи ва мо у до стиг ну том са вр -
шен ству. Од ма ле на нас уче
ка ко тре ба да се
по на ша мо, шта
тре ба да на у чи -
мо, ка ко да се
при ла го ђа ва -
мо... све с ци -
љем до сти за ња
иде ал не сли ке
ко ју тре ба да из -
гра ди мо о се би.
Нај ва жни ја лек -
ци ја од ра ста ња
је да тре ба стал -
но да бу де мо
као не ко дру ги
ко ји је до сти гао
же ље ни иде ал. Увек је ту не -
ко на ко га тре ба да се угле да -
мо. Да иде мо истим пу тем,
уса вр ши мо исте ве шти не као
до тич ни и би ће мо са вр ше ни
баш као што је и он сам то
по стао.

По сто ји са мо јед но „али”:
тај не ко ко је по стао ме ри ло
са вр шен ства из дво јен је по
јед но стра ном „ар ши ну” оних
ко ји сма тра ју да нај бо ље зна -
ју шта је за нас нај бо ље. Тре -
ба са мо да бу де мо нај вер ни -
ја ко пи ја успе шно сти иза бра -
ног за узор и за га ран то ва на
нам је мир на и си гур на

будућност. Нео спор но је да
је на ме ра оних ко ји ми сле
на нас пле ме ни та и за „на ше
нај ве ће до бро” и ту до ла зи -
мо до још јед ног „али”... ста -
ра му дрост ка же да је „пут
до па кла по пло чан нај бо љим
на ме ра ма ро ди те ља”.

Ве ли ку пре пре ку до сти за -
њу по жељ ног са вр шен ства
пред ста вља „ар шин” по ко -
јем је ме рен успех осо бе ко ја
нам је на ме ње на за узор. Не -
ка је то нај у спе шни ји спор -
ти ста или пи ја ни ста на пла -
не ти, на уч ник или мај стор
за на тли ја, ако не ма мо у се -
би та лен та, ин те ре со ва ња и
же ље за успе хом, сле ди ве -
ли ко раз о ча ра ње: раз о ча ра ју
се дру ги љу ди, али и, што је
опа сни је, раз о ча ра мо се ми
у са ме се бе и сво је спо соб но -
сти. Ако смо у жи во ту као
ри бе, без вред но је да нас те -
ра ју да се пе ње мо уз др во и
да нас за то ус пут оце њу ју,

док во ду др же
по да ље од нас
из лич них
стра хо ва.

С а  в р  ш е н  -
ство је у на ма,
и то од тре нут -
ка ро ђе ња. Нај -
ва жни је је да
бу де пре по зна -
то, али не то -
ли ко од дру гих,
ко ли ко од нас
са мих. Да по -
ста не мо све сни
сво је је дин -

стве но сти и да, тра же ћи свр -
ху свог по сто ја ња, не за лу та -
мо у ту ђа оче ки ва ња. Тре ба
да у ти ши ни соп стве ног би -
ћа про на ђе мо искру та лен та
ко јом ће мо рас па ли ти ма шту
и по кре ну ти ства ра ње са вр -
шен ства сва ким да хом и це -
лим би ћем. Оног тре нут ка
кад од лу чи мо да бу де мо по
ме ри сво је ду ше би ће мо и по
ме ри све та, јер се са вр ше но
укла па у са вр ше но без
грешке.

Би ти по сво јој ме ри или по
ме ри дру гих – од лу ка је, као
и увек, на ва ма.

По след њих де це ни ја број љу -
ди у све ту ко ји бо лу ју од хро -
нич них бо ле сти бу бре га у стал -
ном је и дра ма тич ном по ра -
сту. За сад се ова обо ље ња не
мо гу пот пу но из ле чи ти, али ако
се ра но от кри ју и бла го вре ме -
но за поч не те ра пи ја, њи хо во
на пре до ва ње се мо же спре чи -
ти или знат но успо ри ти.

Не до вољ на свест о хро нич ним
бо ле сти ма бу бре га и њи хов че -
сто при та јен ток мо гу до ве сти
до то га да се зна ци и симп то -
ми ко ји упу ћу ју на мо гу ћу бо -
лест не пре по зна ју на вре ме,
што за по сле ди цу има ка сно
по ста вља ње ди јаг но зе и за по -
чи ња ње ле че ња.

Kада бо лест уз на пре ду је, је -
ди но ре ше ње су ди ја ли за или
тран сплан та ци ја бу бре га, што
зна чај но ути че на ква ли тет жи -
во та бо ле сни ка, а уз то, ова кви
ви до ви ле че ња ни су ни ма ло
јеф ти ни.

Пра ви мул ти прак тик

Бу брег је не ве ро ва тан ор ган ко -
ји по ма же у очу ва њу здра вља
и чи сто ће на шег ор га ни зма та -
ко што из лу чу је све не же ље не
про из во де ме та бо ли зма и раз -
не отро ве. Иа ко је пр вен стве на
уло га бу бре га да пре чи шћа ва
крв и из лу чу је ток си не, то ни је
и ње го ва је ди на функ ци ја.

Ре гу ли шу ћи ни во во -
де и со ли у ор га ни -
зму, бу бре зи су
глав ни ре гу ла -
тор ви си не крв -
ног при ти ска.
Овај пар ор га -
на има још
јед ну ва жну
уло гу, а то је
ре гу ли са ње ба -
лан са ми не ра ла
и елек тро ли та, као
што су на три јум, ка -
ли јум, во до ник, кал ци -
јум, фос фор итд. На тај на чин
бу бре зи одр жа ва ју нор ма лан
са став те ле сних теч но сти.

за ви се од вр сте и те жи не основ -
не бо ле сти. Че сто су не ја сни,
па се бо лест не от кри је у ра ној
фа зи. На сла би ји рад бу бре га
ука за ће нам по ви шен ни во два -
ју ва жних про ду ка та ме та бо -
ли зма – кре а ти ни на и урее у
кр ви. Уо би ча је ни зна ци обо ље -
ња бу бре га су: оти ца ње ли ца,
гу би так апе ти та, муч ни на, по -
вра ћа ње, ви сок крв ни при тисак,

ане ми ја и ма лак са лост, те ури -
нар не те го бе – пе че ње при мо -
кре њу или сма ње ње ко ли чи не
ури на.

Ко је нај у гро же ни ји

Бо ле сти бу бре га се мо гу ја ви -
ти код сва ко га, али су у гру пи
ви со ко ри зич них ди ја бе ти ча ри,
осо бе ко је те шко или ни ка ко
не кон тро ли шу хи пер тен зи ју,
осо бе ко је има ју ге нет ску пре -
ди спо зи ци ју за обо ље ња бу бре -
га, го ја зни љу ди, пу ша чи, осо -
бе пре ко ше зде сет го ди на, те
оне ко је ду го пи ју ле ко ве против

бо ло ва или та ко зва не не сте ро -
ид не ан ти ин фла ма тор не ле ко -
ве („ибу про фен”, „на прок сен”,
„ди кло фен” и сл.).

Ра не фа зе хро нич не бо ле сти
бу бре га углав ном про ти чу без
симп то ма и је ди ни на чин да
се оне от кри ју је су ла бо ра то -
риј ски те сто ви и ул тра звуч ни
пре глед бу бре га.

Вр сте обо ље ња

По сто је две основ не гру пе бу -
бре жних бо ле сти: ин тер ни стич -
ке и хи рур шке.

У ин тер ни стич ке спа да ју сла -
би ја функ ци ја бу бре га, ин фек -
ци је ури нар них пу те ва и не -
фрот ски син дром и ове бо ле -
сти ле че не фро ло зи. Бо ле сни -
ци са уз на пре до ва лом бу бре -
жном ин су фи ци јен ци јом мо -
ра ју да се ле че ди ја ли зом или
тран сплан та ци јом бу бре га. У
хи рур шке бо ле сти спа да ју ка -
мен у бу бре гу, бо ле сти про ста -
те и ту мо ри бу бре га или
мокраћ них пу те ва. Њих ле чи
уро лог опе ра тив но, ен до ско -
пијом или ли то трип си јом
(разбија њем ка ме на по себ ним
апа ра ти ма).

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Еритро про те ин је је дан од хор -
мо на ко ји се про из во де у бу -
бре зи ма и ко ји је за слу жан за
ства ра ње цр ве них крв них зр -
на ца. Бу бре зи уче ству ју и у
одр жа ва њу здра вих ко сти ју, јер
се у њи ма ви та мин Д пре тва ра
у ак тив ну фор му, нео п ход ну
за ап сорп ци ју кал ци ју ма из
хра не, раст ко сти ју и зу ба и
одр жа ва ње здра вља ске ле та.

Иа ко је већина љу ди ро ђе на са
два бу бре га, и је дан је за пра во
до во љан за одр жа ва ње нор мал -
них функ ци ја ор га ни зма.

Симп то ми бо ле сти

Бу бре зи су пар ни ор га ни, у об -
ли ку па су ља. Kод од -

ра слих осо ба бу брег
је ду га чак од 10

до 13 цен ти ме -
та ра, ши рок је
шест, а де бео
че ти ри цен ти -
ме тра. Сва ки
бу брег је те жак
од 150 до 170

гра ма. Урин ко -
ји је ство рен у

бу бре гу те че уре -
те ри ма до мо краћ не

бе ши ке, ода кле се из ба -
цу је на по ље.

Симп то ми бо ле сти бу бре га
ва ри ра ју од осо бе до осо бе и

Ако смо у жи во ту
као ри бе,
безвредно је да
нас те ра ју да се
пење мо уз др во 
и да нас за то
успут оце њу ју.

Сва ког ми ну та 1,2
литра кр ви уђе у
бубре ге ра ди
пречишћавања. 
То је 20% укуп не
крви ко ју ср це пум па.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

СЕ ДАМ ЗЛАТ НИХ СА ВЕ ТА

Ево се дам ефи ка сних на чи -

на да одр жи те сво је бу бре ге

здра вим.

Бу ди те фи зич ки ак тив ни

Ре дов не ае роб не ве жбе и

сва ко днев не фи зич ке ак тив -

но сти по ма жу одр жа ва њу

нор мал ног крв ног при ти ска

и ше ће ра у кр ви. На овај на -

чин сма њу је те ри зик од на -

стан ка ше ћер не бо ле сти и хи -

пер тен зи је, па са мим тим и

од хро нич не бо ле сти бу бре га.

Во ди те ра чу на о ис хра ни

Је ди те здра ву хра ну, са што

ви ше све жег во ћа и по вр ћа.

Сма њи те унос пре ра ђе ви на,

ше ће ра, ма сти и ме са. Ако

има те ви ше од че тр де сет го -

ди на, ко ри сти те што ма ње

со ли. На тај на чин ће те пре -

ве ни ра ти хи пер тен зи ју и на -

ста нак ка мен чи ћа у бу бре гу.

Па зи те на ки ло гра ме

Одр жа вај те нор мал ну те ле -

сну те жи ну. На тај на чин ће -

те та ко ђе пре ве ни ра ти ди ја -

бе тес, ср ча на и дру га обо -

ље ња ко ја су по ве за на с

хро нич ном бо ле шћу бу бре га.

Пре ста ни те да пу ши те

Пу ше ње мо же да до ве де до

ате ро скле ро зе (за кр че ња

крв них су до ва), што сма њу -

је до вод кр ви до бу бре га и

оп ти мал ну функ ци ју ових

ор га на. Сту ди је до ка зу ју да

пу ше ње убр за ва по гор ша ње

бу бре жне ин су фи ци јен ци је

код бо ле сни ка ко ји већ

има ју хро нич ну бо лест

бубре га.

Опре зно с ле ко ви ма

Не мој те пре те ри ва ти с ле ко -

ви ма про тив бо ло ва ко ји се

мо гу до би ти и без ре цеп та и

не узи мај те их без пре ке по -

тре бе. Не сте ро ид ни ан ти ин -

фла ма тор ни ле ко ви мо гу да

оште те бу бре ге ако се че сто

ко ри сте.

Пиј те пу но во де

Унос ве ће ко ли чи не обич не,

не га зи ра не во де (од два до

два и по ли тра днев но) по -

ма же да се урин раз бла жи и

да се лак ше ели ми ни шу ток -

си ни из ор га ни зма, као и да

се пре ве ни ра на ста ја ње ка -

ме на у бу бре гу.

Јед ном го ди шње на

контролу

Нај е фи ка сни ји и нај бо љи

на чин за бла го вре ме но по -

ста вља ње ди јаг но зе и пре -

вен ци ју бо ле сти бу бре га је су

ре дов ни пре гле ди, али се

они, на жа лост, че сто не

спро во де.

Јед но ста ван на чин да ра -

но от кри је те бо ле сти бу бре га

је да ба рем је дан пут го ди -

шње про ве ри те крв ни при -

ти сак, ура ди те ана ли зу ури -

на и од ре ди те ни во кре а ти -

ни на у кр ви.

СИ РУП ОД КО ПРИ ВЕ

Ко при ва је од лич но по моћ но

сред ство у ле че њу про бле ма

с бу бре зи ма. Да би сте на -

пра ви ли си руп од ко при ве,

по треб но вам је: 400 г мла -

дих ли сто ва ко при ве (бе ре се

у про ле ће и је сен), је дан ли -

тар про чи шће не во де, се дам

ли му но ва, 800 г сме ђег ше -

ће ра и пет ка ши чи ца ме да.

Ли сто ве ко при ве опе ри те

и пре лиј те во дом, па до дај -

те пет на ре за них ли му но ва.

Оста ви те по кло пље но 24 са -

та. Иду ћег да на из гње чи те

све са стој ке и про це ди те

теч ност. На кон то га до дај те

сок од два ли му на и сме ђи

ше ћер. Ста ви те сме су на ва -

тру и за ку вај те док не про -

ври. Не ка ври пет ми ну та.

За вре ме ку ва ња стал но ме -

шај те и укла њај те пе ну ко ја

се по ја ви на по вр ши ни.

Kад се сме са охла ди, до -

дај те мед и си пај те у ста -

кле не те гли це. До бро за -

тво ри те и чу вај те на хлад -

ни јем и там ном ме сту. Овај

си руп мо же ста ја ти око по -

ла го ди не ако се пра вил но

чу ва.

КА КО СА ЧУ ВА ТИ ГЛАВ НИ ФИЛ ТЕР ОР ГА НИ ЗМА

ЗА ЗДРА ВЕ БУ БРЕ ГЕ НА ЗДРА ВИ МО
ЧА ШОМ ВО ДЕ

За бољи 
рад бубрега

препоручују се
чајеви од маслачка,
коприве, ђумбира,
першуна, увин чај

и зелени чај.
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Ци га ре те
Гло бал но ис тра жи ва ње упо -

тре бе ду ва на код мла дих уз -

ра ста од три на ест до пет на ет

го ди на у Ср би ји, ко је је

2017. го ди не спро вео „Ба -

тут” на три хи ља де осам сто

ше зде сет јед ном уче ни ку

сед мог и осмог раз ре да

основ не и пр вог раз ре да

сред ње шко ле, по ка за ло је

да је чак 16,2% де це на ве -

де ног уз ра ста у том тре нут ку

ко ри сти ло не ки ду ван ски

про из вод. Да бу де мо пре ци -

зни ји, окру гло 11% ан ке ти -

ра них ђа ка пу ши ло је ци га -

ре те, њих де вет од сто

наргиле, док је укуп но 6,2%

уче ни ка ко ри сти ло елек -

трон ске ци га ре те. Што је нај -

го ре од све га, 82,6% ма ло -

лет них пу ша ча, упр кос за -

бра ни про да је ду ван ских

про из во да мла ђи ма од

осам на ест го ди на, успе ва ло

је да без про бле ма ку пи ци -

га ре те у про дав ни ци, са мо -

по слу зи, на ки о ску или код

улич них про да ва ца.

Про шле го ди не са мо јед на при ја ва ин спек ци ји
Пре ма За ко ну о за шти ти по -

тро ша ча, де ци мла ђој од

осам на ест го ди на за бра ње -

на је про да ја ал ко хол них пи -

ћа, ду ван ских про из во да и

пи ро тех нич ких сред ста ва.

При ја ве за кр ше ње овог

акта под но се се Тр жи шној

ин спек ци ји.

О то ме ко, ка да и ка ко

при ја вљу је ма ло лет ни ке ко ји

не по шту ју овај за кон, раз го -

ва ра ли смо с Би ља ном Де ја -

но вић, на чел ни цом Оде ље -

ња тр жи шне ин спек ци је у

Пан че ву.

– При ја ве из ове обла сти

су ве о ма рет ке. То нам го во -

ри да тр гов ци по шту ју За кон

о за шти ти по тро ша ча. У

2019. го ди ни на шем оде ље -

њу је под не та са мо јед на пи -

са на при ја ва про тив тр говца,

али је она би ла нео сно ва на.

Ни је до ка за но да је пре кр -

шен за кон. При ја ве нај че -

шће под но се гра ђа ни, углав -

ном ро ди те љи ма ло лет ни ка

ре кла је Би ља на Де ја но вић.

Уко ли ко се ин спек циј ским

над зо ром до ка же да је тр го -

вац пре кр шио за кон из ове

обла сти, тр жи шни ин спек тор

под но си зах тев за по кре та ње

пре кр шај ног по ступ ка над ле -

жном пре кр шај ном су ду и он

из ри че нов ча не ка зне, ко је

ни су ма ле.

– За тр гов ца – прав но ли -

це ова од ште та из но си од

300.000 до 2.000.000 ди на -

ра. За од го вор но ли це ко ме

је по ве рен круг по сло ва у

прав ном ли цу то је 50.000

до 150.000 ди на ра, док је за

пред у зет ни ка тр гов ца ка зна

од 50.000 до 500.000 ди на -

ра. Суд мо же из ре ћи и за -

штит ну ме ру за бра не оба -

вља ња од ре ђе не де лат но сти

у тра ја њу од по ла до јед не

го ди не – упо зо ри ла је Би ља -

на Де ја но вић.

Пре ма За ко ну о ду ва ну, у

слу ча ју про да је ду ван ских

про из во да ма ло лет ним ли -

ци ма ка зне су та ко ђе нов ча -

не. За тр гов ца ко ји је и

прав но ли це оне из но се око

100.000 до два ми ли о на

ди на ра, за од го вор но ли це у

прав ном ли цу од 5.000 до

500.000 ди на ра, а за тр гов -

ца пред у зет ни ка од 10.000

до 500.000 ди на ра.

Ј. Катана

Мно ги од нас су је два че -
ка ли да на пу не осам на ест
го ди на и до би ју лич ну кар -
ту, па да ко нач но за ко ра че
у свет од ра слих и стек ну
не ка но ва пра ва. Не ка да су
се по себ но то ме ра до вали

они ко ји су би ли не стр пљи -
ви да по ло же во зач ки ис -
пит и на по кон по но сно про -
во за ју ау то мо бил ули ца ма
гра да.

Да нас во зач ки мо же те
по ла га ти већ са се дам -

наест, а свих
оста лих ства ри
за ко ном за бра -
ње них за ма -
ло лет ни ке, као
што су ци га ре -
те, ал ко хол,

п и р о  т е х  н и  к а ,
кла ђе ње или
пак ТВ про гра -
ми са озна ком
18 +, клин ци
се ла ко „до ко -

па ју”. Кр ше ње

про пи са ма ло ко при ја -
вљу је и кон тро ли ше, а ро -
ди те љи, за тр па ни по слом
и оба ве за ма, не рет ко ни -
су ни све сни шта њи хо ва
де ца ра де док им ни су на
ви ди ку.

Пре ли ста ва мо за ко не ко -
ји се од но се на ма ло лет на
ли ца и под се ћа мо на то
шта им је за бра ње но, те
ка кве су санк ци је пред ви -
ђе не за пре кр ши о це.
Страну припремила Д. Кожан

Кон зу ми ра ње ал ко хол них

пи ћа у Ср би ји је дру штве но

при хва тљи во по на ша ње и

че сто се тре ти ра као део тра -

ди ци је, оби ча ја и кул ту ре.

Пре ма по да ци ма Свет ске

здрав стве не ор га ни за ци је,

Ср би ја за у зи ма ви со ко де ве -

то ме сто у све ту по ко ли чи ни

ал ко хо ла ко ја се по пи је на

го ди шњем ни воу.

Ис тра жи ва ње „Ба ту та”

по твр ђу је да у на шој зе -

мљи око 50% мла дих

по вре ме но пи је ал ко -

хол на пи ћа, 20% се

по вре ме но опи ја,

а се дам од сто њих

ре дов но пи је. Ис тра жи ва ња

та ко ђе по ка зу ју да се у про -

се ку пр во пи јан ство у Ср би -

ји до жи вља ва с три на ест

година, а нај ка сни је у два -

де се тој го ди ни жи во та.

У Kривичном за ко ну

Ре пу бли ке Ср би је по сто -

ји од ред ба пре ма ко јој

је за бра ње на про да ја

ал ко хо ла де ци мла -

ђој од ше сна ест го ди на. Иа ко

су про пи са не нов ча не ка зне,

уго сти те љи и тр гов ци ма хом

не ма ре за тај за кон.

Со ла ри јум
На ини ци ја ти ву дер ма то ве -

не ро ло га, и у Ср би ји је на по -

кон про шле го ди не огра ни че -

на упо тре ба со ла ри ју ма. Та ко

је, пре ма Пра вил ни ку о ко -

зме тич ким са ло ни ма и упо -

тре би со ла ри ју ма, ко ји је сту -

пио на сна гу пре тач но го ди -

ну да на, мла ђи ма од осам на -

ест го ди на ко ри шће ње со ла -

ри ју ма пот пу но за бра ње но.

На квар цо ва ње не мо гу

ни они ко ји су бо ло ва ли од

ту мо ра ко же или пи ју од ре -

ђе не вр сте ле ко ва, док оста -

ли и да ље мо гу да ко ри сте

апа ра те са со лар ним лам па -

ма са мо ако прет ход но пот -

пи шу да су упо зна ти са свим

мо гу ћим ри зи ци ма ко ји ма

се на тај на чин из ла жу.

Ини ци ја ти ву да се огра ни -

чи упо тре ба со ла ри ју ма за

мла ђе од осам на ест го ди на

по кре ну ло је Удру же ње дер -

ма то ве не ро ло га Ср би је, по

узо ру на прак су ве ли ког

бро ја др жа ва у све ту.

Со ла ри ју ми, ко је је Свет ска

здрав стве на ор га ни за ци ја

свр ста ла у пр ву гру пу кан це -

ро ге на, раз лог су што у све ту

има ви ше од 450.000 слу ча је -

ва ме ла но ма, нај те жег об ли ка

ра ка ко же. Струч ња ци ка жу

да чак и са мо је дан од ла зак у

со ла ри јум по ве ћа ва ри зик од

на стан ка те бо ле сти. Од ње у

Ср би ји го ди шње обо ли ви ше

од 600 љу ди, од ко јих 200

већ у тре нут ку по ста вља ња

ди јаг но зе има нај те жу фор му

ме ла но ма.

Ис тра жи ва ња спро ве де на

у че ти ри сред ње шко ле у Ср -

би ји по ка за ла су да је 38 од -

сто сред њо шко ла ца би ло

бар јед ном у со ла ри ју му, а

да су не ки од њих по че ли та -

мо да од ла зе већ с три на ест

го ди на! Око осам од сто

сред њо шко ла ца из ја ви ло је

да су ви ше од три де сет пу та

би ли у со ла ри ју му.

ТВ про грам
За шти та де це и мла дих од

ме диј ских са др жа ја ко ји мо -

гу би ти штет ни за њи хов раз -

вој ре гу ли са на је За ко ном о

елек трон ским ме ди ји ма и

Пра вил ни ком о за шти ти пра -

ва ма ло лет ни ка у обла сти

пру жа ња ме диј ских услу га

ко ји је до не ло Ре гу ла тор но

те ло за елек трон ске ме ди је.

По овим ак ти ма, ме ди ји

су ду жни да озна че про -

грам ски са др жај ко ји ни је

при кла дан за осо бе мла ђе

од два на ест, ше сна ест или

осам на ест го ди на.

Озна ком 18 оба ве зно је

озна чи ти са др жа је са сле де -

ћим ка рак те ри сти ка ма:

l де таљ но при ка за но те шко

на си ље и ње го ве за стра шу -

ју ће по сле ди це;

l сек су ал но на си ље, пат ње

жр тве; де таљ но при ка за на

сек су ал ност, ерот ски са др -

жа ји;

l ве о ма де таљ но и ин тен -

зив но при су ство за стра шу ју -

ћих сце на, зло у по тре бе дро -

га, ал ко хо ла, без из ра же ног

не га тив ног ста ва;

l де таљ но при ка за но опа сно

и дис кри ми на тор но по на ша -

ње, без от кло на да се ра ди о

не га тив ном по на ша њу;

l при ка зи ва ње нај гру бљег

не при стој ног по на ша ња, уз

мо гу ћу агре си ју и увре ду

дру гих.

По ред то га што ин фор ма -

ци ју о про гра му до би ја те не -

по сред но уо чи и то ком ње го -

вог тра ја ња, ста ро сне озна -

ке мо же те ви де ти и у те ле -

тек сту.

Ме ђу тим, иа ко про пи си

по сто је и озна ча ва ње про -

гра ма се по шту је, за шти ти ти

де цу и мла де од не при ме ре -

них ТВ са др жа ја у да на шње

вре ме је не мо гу ћа ми си ја.

– Да би смо за шти ти ли

сво ју де цу, у до ба ка да из о -

ста је си стем ско ре ше ње и

про мо ви са ње пра вих вред -

но сти у дру штву, јед но од ре -

ше ња је да огра ни чи мо вре -

ме ко је она про во де пред

екра ном. Ме ђу тим, иа ко је

ну жан, овај ко рак ипак ни је

до во љан. Нео п ход но је да од

нај ра ни јег уз ра ста с њи ма

раз го ва ра мо о пра вим вред -

но сти ма, с јед не стра не, али

и о вред но сти ма ко је се сер -

ви ра ју пу тем ме ди ја и да ди -

ску ту је мо о њи хо вој при хва -

тљи во сти – пре по ру чу је Ја -

дран ка Гру ји чић Ђу рић, пси -

хо лог и по ро дич ни пси хо те -

ра пе ут из пан че вач ког удру -

же ња „Пси хо ге не за”.

Пре ма ре зул та ти ма ис тра -

жи ва ња „По на ша ње у ве зи

са здра вљем де це школ ског

уз ра ста” из 2018. го ди не,

ко је је спро ве ла Свет ска

здрав стве на ор га ни за ци ја у

са рад њи с Ми ни стар ством

здра вља и Ин сти ту том „Ба -

тут”, у не ким зе мља ма се

чак 80 од сто адо ле сце на та

коц ка ло бар јед ном у жи во -

ту. У Ср би ји се бар јед ном

коц ка ло 34,6% уче ни ка пр -

вих раз ре да сред њих шко ла.

У СОС цен тру за ле че ње и

од ви ка ва ње од коц ке на во -

де да је нај мла ђи за ви сник

ко ји је ле чен код њих имао

се дам на ест го ди на, али су

има ли и слу чај де ча ка од

два на ест го ди на ко га су ро -

ди те љи до ве ли на еду ка тив -

ни раз го вор, јер су про на -

шли ти кет ко ји је упла тио.

По За ко ну о игра ма на

сре ћу, ма ло лет ни ци ма је

за бра њен улаз у коц кар ни -

це, а коц кар ни ца мо ра да

бу де нај ма ње 200 ме та ра

уда ље на од шко ле. Kазне за

не по што ва ње за ко на кре ћу

се од 100.000 до ми ли он

ди на ра за прав на ли ца, док

од го вор на ли ца мо ра ју да

пла те од 5.000 до 50.000

ди на ра.

Ве ли ки про блем у све ту

пред ста вља и коц ка ње ма -

ло лет ни ка на ин тер не ту. Иа -

ко им зва нич но ни је до зво -

љен при ступ та квим сај то ви -

ма, ве о ма је ла ко сла га ти за

го ди не и укљу чи ти се у он -

лајн пар ти ју по ке ра. Мла ди

ла ко про на ла зе на чин да

упла те но вац у ин тер нет-ка -

зи ни ма. Обич но укра ду

личну кар ту и бан ков ну кар -

ти цу јед ног од ро ди те ља и

уку ца ју по дат ке.

На жа лост, ри го ро зних

про ве ра не ма ни ка да су

обич не кла ди о ни це у пи та -

њу, иа ко је то за кон ски од -

ре ђе но.

У јед ној при ват ној но во -

сад ској кли ни ци спе ци ја ли -

зо ва ној за ле че ње бо ле сти

за ви сно сти ка жу да је нај -

мла ђи па ци јент ко ји је про -

шао ле че ње у њи хо вој бол -

ни ци имао че тр на ест го ди -

на, а ис тра жи ва ње ко је су

они спро ве ли над 480 ис пи -

та ни ка уз ра ста од пет на ест

до осам на ест го ди на по ка за -

ло је да је 45 од сто њих има -

ло до дир с коц ком. Ско ро

по ло ви на ис пи та ни ка ни је

на и шла на за бра ну и по ред

за кон ске ре гу ла ти ве. Ка ко

ка жу у по ме ну тој уста но ви,

не ки су се сна ла зи ли та ко

што би за мо ли ли не ког ста -

ри јег да им упла ти ти кет или

би ис ко ри сти ли по знан ство

с рад ни ци ма кла ди о ни це.

Коц кар ни це

Наргиле
Пра ви хит не са мо ме ђу омла -

ди ном у све ту већ и ме ђу на -

шом де цом по след њих го ди -

на по ста ле су нар ги ле, во де не

лу ле или ши ше, ка ко још на -

зи ва ју овај про из вод, ко ји мо -

же те ви де ти у све ве ћем бро -

ју ка фи ћа и дру гих уго сти тељ -

ских обје ка та у Пан че ву.

Као што је већ на ве де но,

нар ги ле је пре пар го ди на

кори сти ло де вет од сто ма ло -

лет ни ка у Ср би ји, али са да се

чи ни да је тај про це нат знат -

но по рас тао. То ме сва ка ко

до при но си не до вољ на ин -

фор ми са ност мла дих, али и

њи хо вих ро ди те ља и ста ра те -

ља о штет но сти ових про из -

во да. Мно ги од њих не зна ју

да ве ћи на нар ги ла са др жи

ду ван, те спа да у ду ван ски

про из вод и под ле же ис тој за -

кон ској ре гу ла ти ви ко ја ре гу -

ли ше упо тре бу и свих оста -

лих ду ван ским про из во да.

У За во ду за јав но здра -

вље Пан че во на во де да та

уста но ва кон ти ну и ра но спро -

во ди еду ка ци је на те му штет -

но сти ду ван ских про из во да,

а у по след њих не ко ли ко го -

ди на те ма тих пре да ва ња су

и нар ги ле. Еду ка ци је се

углав ном ре а ли зу ју у основ -

ним шко ла ма на те ри то ри ји

Ју жно ба нат ског окру га, са

уче ни ци ма ше стих раз ре да,

а циљ је да се на вре ме

спре чи упо тре ба по ме ну тих

про из во да, пре не го што се

ове штет не на ви ке по ја ве

код мла дих. У За во ду ис ти чу

да про сеч но 700 де це из

два де се так шко ла из окру га

од слу ша ово пре да ва ње.

Ал ко хол

ИС ТРА ЖУ ЈЕ МО ПРО ПИ СЕ КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА МА ЛО ЛЕТ НИ КЕ

ШТА СВЕ У СР БИ ЈИ НЕ СМЕШ ПРЕ ОСАМ НА Е СТЕ, А МОЖЕШ
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Се зо на је хлад но ће и пре хла де. За че -
пљен нос, гла во бо ља, ка шља ње, гр ло -
бо ља – ско ро сви смо би ли жр тве ових
симп то ма у по след њих не ко ли ко не -
де ља. Ову вр сту углав ном бе за зле ног,
али ис цр пљу ју ћег ста ња мо гу ће је ле -
чи ти на ви ше на чи на.

ДАР КО КА РА ФИ ЛО ВИЋ, про да вац:
– При род ним пу тем чу вам сво је
здравље, уз со ду би кар бо ну. Ако баш
за гли би, пре тр пим му ко тр пан про цес
за ка зи ва ња пре гле да у на шем здрав -
ству. Ове го ди не ни сам био пре хлађен,
ни ти сам се вак ци ни сао у ок то бру.

МИ ЛИ ЦА СТА НО ЈЕ ВИЋ, ка сир ка:
– Са ма сам свој док тор. У то ме се

осла њам и на апо те ку и на ча је ве и

биљ ке. Уко ли ко ми се ста ње баш по -
гор ша, он да идем код ле ка ра. Ове го -
ди не сам има ла пре хла ду два да на –
то ни је ни шта. Не вак ци ни шем се
про тив гри па.

МИ ЛАН ЖИ ВА НОВ, пен зи о нер:
– Од по чет ка го ди не, и по ред свих

му ка ко је нас окру жу ју, ни сам био
пре хла ђен, на сву сре ћу. Имао сам
здрав стве не про бле ме дру ге при ро де.
Пре хла да се ле чи ча је ви ма, бла гим
ле ко ви ма и ле жа њем. Ни ка да се не
вак ци ни шем.

РА ДЕ РА ДЕ ШИЋ, пен зи о нер:
– Ни сам ско ро био пре хла ђен. Здрав

сам као че лик. Пре хла ду сам ле чио
ча јем и ли му ном. Док сам ра дио,

систе мат ски ни сам про пу штао, али
бо ло ва ње ни ка да ни сам отва рао.

СЛА ВИ ЦА НО ВА КОВ, да ди ља:
– Би ла сам ма ло пре хла ђе на, ни -

шта опа сно. Ле чи ла сам се „де фри -
но лом фор те”. Не вак ци ни шем се
про тив гри па. Во дим ра чу на, пре вен -
ти ве ра ди. Због сит ни ца не идем код
ле ка ра.

ГРО ЗДА НА ЦРЕ ПА ЈАЦ, пи сац:
– Ни сам би ла пре хла ђе на. При мам

вак ци ну, то је мо ја прак са, ко ја тра је
већ го ди на ма. Мо жда сам от пор на
због то га, али се и ина че па зим. Ја -
чам иму ни тет при род ним ле ко ви ма,
биљ ка ма и ча је ви ма.

Је ле на Ка та на

Р. РАДЕШИЋМ. ЖИВАНОВ С. НОВАКОВ Г. ЦРЕПАЈАЦ

ДА ЛИ СТЕ (БИ ЛИ) ПРЕ ХЛА ЂЕ НИ И КА КО СЕ ЛЕ ЧИ ТЕ?

Би ти сам свој ле кар и апо те кар

М. СТАНОЈЕВИЋД. КАРАФИЛОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан чев ца”
ку пи ли од кол пор те ра у че твр -
так, 27. фе бру а ра, он -
да ће вам мо жда бити
важна ин фор ма ци -
ја да ће тог да на
због пла ни ра них ра -
до ва на елек трич ној
мре жи, од 9.30 до 11
са ти, без стру је оста ти
део Стар че ва, и то Ули -
ца Иве Ло ле Ри ба ра од Је се -
ње до Ма ле и Ма ла ули ца.
Истог да на, од 10 до 13.30, стру је
не ће има ти ни ста нов ни ци Ули це Јо -
ва на Ду чи ћа у Омо љи ци.

У пе так, 28. фе бру а ра, од 10 до 12
са ти, стру је не ће има -

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

па ји са свим
про се ци ма.

У по не де љак,
2. мар та, од 9.30

до 11 са ти, без на -
па ја ња елек трич ном

енер ги јом оста ће део
Ули це Ми ло ша Обре но ви ћа од Пе ре
Се ге дин ца до пе ка ре, и то са мо не -
пар на стра на.

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

Без стру је де ло ви Пан че ва,
Омо љи це и Старчева

Бу ди про ме на!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

На ма са ових про сто ра јед на од оми -
ље них те ма за раз го вор с при ја те љи ма
и по зна ни ци ма је ку ка ње на све и сва -
шта и вај ка ње ка ко нам је ло ше и ка ко
се ни кад ни шта не ће про ме ни ти.

До бар са вет у ве зи с тим дао нам је
дав них да на Ма хат ма Ган ди: „Бу ди
про ме на ко ју же лиш да ви диш у све -
ту”. Још са мо да га по слу ша мо...

Ова фо то гра фи ја која је снимљена
у не дав но за тво ре ној Ули ци Мо ше
Пи ја де, у ко јој је, ве ро ва ли или не,
већ из ни кла ми ни-де по ни ја, го во ри
у при лог то ме да смо за и ста у пра ву
кад ка же мо да нам ни кад не ће би ти
бо ље. 

Баш за то што смо та кви ка кви 
јесмо.

Мно ге гра ђа не Ср би је је сре ди ном
фе бру а ра за те кла вест да је за ма ње
од че тр де сет да на по де ље но 100.000
ва у че ра за од мор у Ср би ји вред них
5.000 ди на ра. По што су ва у че ри раз -
гра бље ни у ре корд ном ро ку, они ко ји
су пла ни ра ли да кон ку ри шу за ове
суб вен ци је че ка ли су с мно го на де
про шли че твр так, 20. фе бру ар, ка да
је Вла да Ср би је раз ма тра ла пред лог
да се обез бе де до дат на сред ства за на -
ста вак ове ак ци је.

Ис ход сед ни це Вла де био је по зи -
ти ван и обез бе ђе но је још 300 ми ли о -
на ди на ра за до дат них 60.000 ва у че -
ра, чи ја је по де ла по че ла у по не де -
љак, 24. фе бру а ра. То зна чи да од ове
не де ље по но во мо же те под не ти при -
ја ву за ко ри шће ње ва у че ра у по слов -
ни ца ма По ште ши ром Ср би је.

Гра ђа ни ма је на рас по ла га њу 1.416
уго сти тељ ских обје ка та, а у Ми ни -
стар ству тр го ви не, ту ри зма и те ле -
ко му ни ка ци ја ка жу да су нај тра -

жени је де сти на ци је Со ко ба ња, Зла -
ти бор, Вр њач ка ба ња, Си ја рин ска
ба ња, Ри бар ска ба ња, Гор ња Треп -
ча, ба ња Вруј ци, Див чи ба ре, Про -
лом ба ња и Лу ков ска ба ња. Ме ђу
при ја вље ни ма је нај ви ше пен зи о не -
ра: њи ма је при па ло 55% до сад по -
де ље них ва у че ра.

Ко мо же би ти ко ри сник ва у че ра,
ка кву је до ку мен та ци ју по треб но при -
пре ми ти и на шта још тре ба да обра -
ти те па жњу мо же те по гле да ти на сај -
ту mojasrbija.rs или vaucerisrbija.co-
m. Као што је мно ги ма већ по зна то,
ва у че ром се мо гу пла ти ти ис кљу чи во
услу ге сме шта ја, а не ис хра на, пи ће,
здрав стве не и дру ге услу ге, бо ра ви -
шна так са и слич но. Имај те у ви ду и
то да се ва у чер мо же ко ри сти ти за -
кључ но са 20. но вем бром те ку ће го -
ди не, и то ис кљу чи во у уго сти тељ -
ским објек ти ма из ван ме ста пре би ва -
ли шта ко ри сни ка, а сме штај мо ра тра -
ја ти нај ма ње пет но ћи.

Има ли још увек ва у че ра 
за од мор у Ср би ји?

Про пи си мо дер ни,
али нису сви ма ја сни

Са мо ве ли ки лан ци
продав ни ца по шту ју
прави ла

За кон о тр го ви ни усво јен 22.
ју ла 2019. до нео је од ре ђе не
но ви не ко је су збу ни ле и куп -
це и про дав це. По себ но је
ин три ган тан део ко ји је по -
чео да се при ме њу је 31. ја -
ну а ра ове го ди не, а ко ји пред -
ви ђа да сви про из во ди мо ра -
ју има ти чи тљив бар-код или
QR (кју-ар) код. Ске ни ра њем
тог ко да тре ба ло би да се
при ка жу по да ци о на зи ву,
врсти, мо де лу, по слов ном
име ну про из во ђа ча и зе мљи
порекла про из во да. Зву чи
зани мљи во и ко ри сно, али чи ни се
да у пр вих ме сец да на при ме не
закона ства ри баш и не те ку као
подмазане.

Су де ћи пре ма си ту а ци ји у на шем
гра ду, али и у це лој Ср би ји, про пи се
ма хом по шту ју ве ћи тр го вин ски лан -
ци, док ма ње про дав ни це и пи ја це то
углав ном не чи не. Ка ко на ја вљу ју над -
ле жни, тр жи шна ин спек ци ја ће про -
ве ра ва ти ма ло про дај не објек те и кон -
тро ли са ти да ли се за кон при ме њу је,
али се још не зна ка да тр гов ци мо гу
оче ки ва ти ова кве по се те.

Ко ди ра ни бу рек

За кон о тр го ви ни ка же да од по след -
њег да на ја ну а ра сви про из во ди мо -
ра ју да има ју бар-код или QR (кју-ар)
код, та ко да куп ци мо гу да их ске ни -
ра ју мо бил ним те ле фо ном и да на тај
на чин до би ју све по треб не по дат ке о
про из во ду.

Чи ни се да ће нај ви ше про бле ма
би ти због то га што ће сво ју озна ку
мо ра ти да има ју и про из во ђа чи во ћа
и по вр ћа, пе ка ри, за на тли је, као и ро -
ба из рин фу за. Оба ве за обе ле жа ва ња
про из во да ма шин ски чи тљи вим ко -
дом не од но си се је ди но на уго сти -
тељ ске објек те. Ме ђу тим, уко ли ко се
у скло пу та квих обје ка та про да ју упа -
ко ва ни ко ла чи и тор те, он да ови про -
из во ди на па ко ва њу мо ра ју има ти код.

Жи ве у не зна њу

На ши ре пор те ри су се уве ри ли на те -
ре ну да по сто ји ве ли ки број тр го ва ца
ко ји још увек не по шту ју за кон. Не ки
од њих ни су чу ли ни да је он усво јен,
по је ди ни не зна ју шта је бар-код или
QR код, а ме ђу они ма ко ји има ју ин -
фор ма ци је о но вим про пи си ма мно -
ги има ју број не не до у ми це.

На ша еки па је у јед ној пи ља ри у
гра ду ку пи ла ја ја ко ја су уред но би ла

озна че на ко до ви ма, али то ни -
је био слу чај с ја ји ма у ма њој
про дав ни ци у ши рем цен тру
гра да.

– Оба ве ште ни смо о но вим
пра ви ли ма и зна мо да ће сви
про из во ди без из у зет ка убу ду -
ће има ти та кав вид де кла ра -
ци је. Са да још про да је мо ста ре
за ли хе и по ла ко се ухо да ва мо
с но вим про пи си ма. Ве ру јем
да ће, чим нам при стиг ну но ве
за ли хе, сва ро ба по се до ва ти чи -
тљи ве ко до ве – ре кла нам је
про да ва чи ца у овој радњи.

Ста ри ји куп ци ко је смо за -
те кли у мар ке ти ма и на пи ја -
ци углав ном не раз у ме ју о ка -
квим је ко до ви ма реч и че му
они слу же.

– Ни сам до са да чуо да по -
сто је ко до ви ка кве опи су је те
и ни сам та ко не што при ме -

тио на про из во ди ма ко је ку пу јем. Ако
и по сто је, ме ни то ни шта не зна чи,
јер ни ти имам мо де ран те ле фон ко ји
би мо гао да де ши фру је код, ни ти ми
је та ко не што по треб но, пошто го ди -
на ма ку пу јем код про ве ре них про да -
ва ца – ре као нам је је дан ста ри ји су -
гра ђа нин на Зе ле ној пи ја ци.

Слич не од го во ре су нам да ли и оста -
ли про ла зни ци.

Ипак, да пра ви ла ни су ту да би се
кр ши ла и да се за кон мо ра по што ва -
ти, по ка зу ју ве ли ки мар ке ти, ко ји ма -
хом сви по се ду ју бар-ко до ве или QR
ко до ве. Бар-ко до ве је мо гу ће очи та ти
са свих про из во да, док QR ко до ве по -
се ду је ма ли број про из во да – по је ди -
не вр сте хле ба, со ка и слат ки ша. Ипак,
пре ма на ја ва ма про да ва ца, у на ред -
ном пе ри о ду по ве ћа ће се број про из -
во да ко ји ће на се би има ти чи тљи ве
QR ко до ве.

НО ВИ НЕ У ЗА КО НУ О ТР ГО ВИ НИ

ШИ ФРО ВА НА ЈА ЈА ЗА БИ БЕ РИ ЛА
ЧОР БУ ПРО ДАВ ЦИ МА

Ако на љусци нема овог кода, 
казне и до 100.000 динара

КА ЗНЕ ОД 10.000 
ДО 100.000 ДИ НА РА

Санк ци је за пре кр ша је ни су за -

не мар љи ве. За кон пред ви ђа да

ће се нов ча ном ка зном од

100.000 ди на ра ка зни ти прав но

ли це ако про да је ро бу с не у ред -

ном или не про пи сном де кла -

раци јом.

За фи зич ка ли ца и за од го вор -

но ли це у прав ном ли цу пред ви -

ђе на је нов ча на ка зна од 10.000

ди на ра, а за пред у зет ни ке

40.000 ди на ра.

ШТА СУ ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА, БАР-КОД И QR КОД

За кон о тр го ви ни про пи сао је да

ро ба у тр го ви ни на ма ло мо ра да

има ја сно ис так ну ту де кла ра ци ју и

да уз то мо ра би ти озна че на ма -

шин ски чи тљи вом озна ком (GTIN

иден ти фи ка ци јом, QR ко дом и др.).

Бар-код или гло бал ни број тр го -

вин ске је ди ни це (Global Trade Item

Number) GTIN ко ри сти се за је дин -

стве ну иден ти фи ка ци ју тр го вин ских

је ди ни ца ши ром све та. При сту -

пивши у члан ство GS1 на ци о нал не

ор га ни за ци је, ком па ни је доби ја ју

свој GS1 ком па ниј ски пре фикс и

це ло куп ну до ку мен та ци ју о то ме

ка ко да до де љу ју GTIN-ове сво јим

про из во ди ма.

QR код пред ста вља ма трич ни

код, или дво ди мен зи о нал ни бар-

-код. Ин фор ма ци је о бес плат ном

кре и ра њу соп стве ног QR ко да мо -

гу се до би ти на ин тер нет стра ни ци:

https://www.qr-code-generator.com.

За ко ном ни је про пи са но шта

тре ба да са др жи QR код, ни ти је

од ре ђе но ме сто на ко ме тре ба да

се на ла зе ма шин ски чи тљи ве

озна ке.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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Је дан од нај а гил ни јих огра -
на ка Удру же ња свих пен зи о -
не ра гра да Пан че ва сва ка ко
је до ло вач ки. Та ко су се не -
дав но на шли у Ја го ди ни, где
су их ср дач но до че ка ли та -
мо шњи ис пи сни ци.

Као што ред на ла же, До -
лов ци су им се по ште но оду -
жи ли у не де љу, 23. фе бру а ра,
ка да су го сте до че ка ли уз хлеб
и со, кул тур но-умет нич ки про -
грам чла но ва дру штва „Ба -
нат ски вез” и тра ди ци о нал ни
ба нат ски ру чак у ви ду су пе и
рин дфлај ша, а у њи хо вим ре -
но ви ра ним про сто ри ја ма, у
До му кул ту ре ама тер ски сли -
ка ри Жи ка Нов ко вић и Не да
Па влов из ло жи ли су сво је ра -
до ве, на ко ји ма су ма хом за -
бе ле же ни се о ски мо ти ви.

Пре ма ре чи ма Вла де Ди -
ми три је ва, пред сед ни ка до ло -
вач ког огран ка, све је по че ло

при ли ком ле то шње екс кур зи -
је, ка да је ко ле ге из Ја го ди не
за мо лио да му покажу град.

– То се за вр ши ло то плим
при је мом уз за јед нич ки ру -
чак, а у ме ђу вре ме ну смо им
још је дан пут би ли у го сти ма.
Ота да смо у ре дов ном кон -
так ту, па смо се до го во ри ли
да, на кон што по се те „Сла ни -
ни ја ду”, свра те код нас на дру -
же ње уз окре пље ње и му зи ку
– ка же Ди ми три јев.

Пр ва да ма ја го дин ских пен -
зи о не ра Љи ља на Гли го ри је -
вић ни је кри ла да јој ово јед -
но од нај леп ших дру же ња у
по след њих де се так го ди на.

СЕЛО

Ша ре ни ло 
раз ли чи то сти 
у ше сна ест та ча ка

Чу ли се и грч ки,
чешки, ки не ски...

Без об зи ра на то што је Ива но -
во нај ма ње пан че вач ко се ло, с
тек око хи ља ду ста нов ни ка, то
је ме сто с нај ра зно ли ки јом на -
ци о нал ном струк ту ром. На ње -
го вим ули ца ма се сва ко днев но
мо гу чу ти раз ли чи ти је зи ци,
пре све га ма ђар ски, пал ћен ски
и срп ски, што пред ста вља пра -
во кул тур но бла го.

Баш о зна ча ју очу ва ња тог
бо гат ства раз ли чи то сти би ло је
ре чи на отварaњу при ред бе у
пе так, 21. фе бру а ра, у ива но -
вач ком До му кул ту ре, по во дом
три на е стог обе ле жа ва ња Ме ђу -
на род ног да на ма тер њег је зи -
ка у том се лу. Реч је о пра зни -
ку ко ји је „Уне ско” уста но вио
1999. го ди не као се ћа ње на сту -
ден те уби је не у Да ки (да на -
шњем Бан гла де шу) 1952. го -
ди не, због то га што су де мон -
стри ра ли тра же ћи озва ни че ње
свог је зи ка.

Дру га чи ји, а та ко слич ни

На кон ин то ни ра ња хим не „Бо -
же прав де” усле ди ле су по здрав -
не ре чи ам ба са до ра Бу гар ске у
Ср би ји Рат ка Влај ко ва и град -
ског већ ни ка за кул ту ру Не ма -
ње Ро та ра. Он је го во рио у име
Гра да Пан че ва, ге не рал ног
спон зо ра, ка да је, по ред оста -
лог, ус твр дио да се ко ре ни су -
ко ба нај че шће кри ју у ани мо -

зи те ти ма ма лих раз ли ка. То је,
у са деј ству с не зна њем, основ -
ни раз лог за што не ког не под -
но си мо, али ка да спо зна мо не -
чи ји је зик, схва ти мо ко ли ко
смо слич ни.

А он да је по чео бо гат про -
грам у ор га ни за ци ји До ма кул -
ту ре, Ме сне за јед ни це Ива но -
во, ОШ „Мо ша Пи ја де” и дру -
гих ин сти ту ци ја.

Пр ве су на би ну иза шле де -
вој чи це из ло кал ног Ма ђар ског
кул тур но-умет нич ког дру штва
„Бо наз Шан дор”, ка ко би, уз
игру, пе ва ле на ма тер њем је -
зи ку. По том су на сту пи ли стар -
че вач ки основ ци, ко ји су ре -
ци то ва ли на ру ском, сло вач -
ком, па и ки не ском је зи ку, јер
је ме ђу њи ма би ла и јед на уче -
ни ца из нај мно го људ ни је свет -
ске зе мље.

Те о до ра Мик је још јед ном
све при сут не оду ше ви ла ин тер -
пре та ци јом ру мун ских пе са ма.

Уз прат њу ин стру мен та ли ста
на хар мо ни ци, кла ви ја ту ра ма
и Па но вој фру ли, по че ла је у
мир ни јем рит му с дој ном, да
би би ло све ве се ли је, уз пре по -
зна тљи во под ври ски ва ње, на
шта је пу бли ка ре а го ва ла гром -
ким апла у зи ма.

Гром ко „спа си ба”

На кон то га су се уче ни ци шко -
ле „Бра ца Пе тров” пред ста ви -
ли сти хо ви ма на ром ском је -
зи ку, а ре дов ни уче сник ове
ма ни фе ста ци је 
Ма те ја Гу ран пе вао је на срп -
ском („Си ћа ни сла ву ји”) и ма -
ђар ском („Ести ке, ти ке, ти ке”),
док су де ца из Ја бу ке ко ја из у -
ча ва ју ма ке дон ски је зик са еле -
мен ти ма кул ту ре тек сто ви ма на
ма тер њем по ку ша ла да об ја сне
да си „без је зи ка ни ко и ништа”.

Ива но вач ка уче ни ца Ива на
Ша ло мон ре ци то ва ла је на срп -
ском и ма ђар ском, на ко јем је

пе вао и деч ји ре ги о нал ни хор,
пред во ђен Шан до ром Ђер фи -
јем из Вој ло ви це. На сту пи ли
су и чла но ви удру же ња су на -
род ни ка и при ја те ља Ру си је
„Ср би ја у ср цу – Ру си ја у ду -
ши” и „Ро ма шка”, за вр шив ши
уз јед но ја сно и гла сно „спа си -
ба” бес крај но сим па тич не пла -
во ко се де вој чи це, ве ро ват но и
нај мла ђе уче сни це до га ђа ја.

Грч ко-срп ско дру штво „Кан -
та ку зи на” по но во је раз га ли ло
љу би те ље ме ло са из зе мље Хе -
ле на; де вој чи це из вој ло вач ког
СПКД-а „Ђе тван” ре ци то ва ле
су на сло вач ком, де вој ке из Га -
ја пе ва ле на че шком, а пре ка -
ље не чла ни це пе вач ке гру пе
МКУД-а „Бо наз Шан дор” из -
ве ле су сплет ма ђар ских на -
род них пе са ма.

Још увек го ло бра ди гу слар
из Вр ба са ве ли чао je цр но гор -
ско чој ство и ју на штво уз пе -
сму „Пу че пу шка у го ри зе ле -
ној”, док је пред сед ник ло кал -
ног Удру же ња ба нат ских Бу га -
ра Ау гу стин Ка ла пиш го во рио
о но вој књи зи „200 го ди на у
Ба на ту, 1739–1939” и ис при -
чао скеч на пал ћен ском је зи -
ку. За сам крај, као и сва ке го -
ди не, ива но вач ки ђа ци ко ји из -
у ча ва ју бу гар ски је зик са еле -
мен ти ма кул ту ре пе ва ли су уз
прат њу на ги та ри и хар мо ни -
ци њи хо вог про фе со ра Ог ња на
Цвет ко ва, као и по ме ну тог Ма -
те ја Гу ра на и не ка да шње уче -
ни це Еми ли је Ста но је вић.

На кон за вр шет ка офи ци јел -
ног про гра ма сви они су на ста -
ви ли дру же ње у ду ху ви ше је -
зич но сти и то ле ран ци је.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ТРИ НА Е СТИ ПУТ У ИВА НО ВУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ПРА ЗНИК

БО ГАТ СТВО МА ТЕР ЊИХ ЈЕ ЗИ КА
Ба нат ски Бре сто вац: У то ку
је по ста вља ње ви део-над зо ра
на згра ду До ма кул ту ре. ЈКП
„Зе ле ни ло” је за вр ши ло оре -
зи ва ње гра ња и до во ђе ња ста -
ба ла у без бед но ста ње за про -
ла зни ке. Удру же ње по вр та ра
је oдржало са ста нак у про сто -
ри ја ма Ме сне за јед ни це, а
скуп шти на пен зи о не ра би ће
одр жа на у пе так, 28. фе бруара.

Ба нат ско Но во Се ло: Рад ни -
ци ко му нал ног пред у зе ћа ски -
да ју на сла ге зе мље и тра ве
из ме ђу ас фал та и ка на ла, ре -
ви та ли зу ју бу нар у Ули ци
Мак си ма Гор ког и при пре ма -
ју ма те ри јал за по прав ку јав -
них клу па у се лу. Удру же ње
же на „Но во се љан ке/Boboace-
le” ор га ни зо ва ће из ло жбу руч -
них ра до ва под на зи вом „У
су срет Осмом мар ту” у не де -
љу, 1. мар та, од 18 са ти, у ма -
лој са ли До ма кул ту ре.

До ло во: Хај ка на ли си це и
ша ка ле у ор га ни за ци ји ло вач -
ке сек ци је ор га ни зо ва на је у
не де љу, 23. фе бру а ра, а истог
да на је Ме сни од бор Удру же -
ња свих пен зи о не ра гра да
Пан че ва уго стио сво је ис пи -
сни ке из Ја го ди не. Удру же ње
же на се пред ста ви ло на Сај -
му ту ри зма.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца при -
пре ма про јект ну до ку мен та -
ци ју за ас фал ти ра ње де ла
Школ ске ули це. На ста ди о ну
је по ста вље на ре флек тор ска
ра све ту. КУД „Ве се ли ја” је
одр жао ре дов ну го ди шњу
скуп шти ну у су бо ту, 22. фе -
бру а ра, у До му кул ту ре.

Ива но во: „Дан ма тер њих јези -
ка” одр жан је у пе так, 21. фе -
бру а ра, у До му кул ту ре. Књи -
гу „200 го ди на у Ба на ту – живот
и оби ча ји ба нат ских Бу га ра”
на срп ски је зик је пре вео Ива -
нов ча нин Ау гу стин Ка ла пиш.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це уре ђе ни су пу те ви до
пла же Пе сак и из ле ти шта Ске -
ла; по рав на ти су глав ни и по -
моћ ни те рен на ста ди о ну, а
очи шће на је и стр њи ка по ред
зи да. Укло ње но је и два на ест
ка ми о на ко му нал ног от па да

с ди вље де по ни је на ула ску у
се ло ко ју су на пра ви ли не са -
ве сни су гра ђа ни.

Ка ча ре во: Три де сет тре ћа
„Сла ни ни ја да” одр жа на је од
20. до 23. фе бру а ра, а на гра -
ђе ни су и ло кал ни про из во ђа -
чи сла ни не – Ми ле Фи ли пов -
ски и Де јан Кон дић. Де ло ви
две ју ули ца при пре мље ни су
за на си па ње шља ком (Ви но -
град ска) и ас фал ти ра ње (Ма -
ке дон ска); очи шћен је и из ва -
љан фуд бал ски те рен, и укло -
њен от пад на ба цан ис пред де -
по ни је. Жен ска пе снич ка гру -
па „Ба нат ска пе ти ца”, у ко јој
је и Ка ча рев ка Еми на Ра дев -
ска, одр жа ће по ет ско ве че у
пе так, 28. фе бру а ра, у ко вин -
ском До му кул туре.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца је,
у са рад њи с пред у зе ћем „Вој -
во ди на шу ме”, укло ни ла гр мље
на пу ту ка фар ми „Чу ка ри ца”.
При пад ни ци МУП-а Пан че во
ухап си ли су М. В. (2001), ко -
ји је про шле го ди не ма скиран
ула зио у тр го вин ске радње и
бен зин ску пум пу у Омо љи ци
и уз прет њу но жем од за -
послених од у зи мао днев ни
па зар.

Стар че во: У скло пу ак ци је „Че -
пом до осме ха” пре да та је ве -
ћа ко ли чи на пла стич них че -
по ва, а њи хо во при ку пља ње
би ће на ста вље но до да љег. Ме -
мо ри јал „Иви ца Пра њић” одр -
жан је у не де љу, 23. фе бру а -
ра, у ККК-у. На истом ме сту у
су бо ту, 29. фе бру а ра, од 19
са ти, би ће упри ли че но књи -
жев но ве че под на зи вом „Књи -
жев ност у че ти ри го ди шња до -
ба – зи ма”. Дру штво во ћа ра,
ви но гра да ра и де сти ле ра обе -
ле жи ло је сла ву Све тог Си ме -
о на, а Дру штво пче ла ра одр -
жа ће ре дов ну скуп шти ну у су -
бо ту, 29. фе бру а ра, од 15 са -
ти, у До му кул ту ре.

Месне актуелности

ХАЈ КА НА ШТЕ ТО ЧИ НЕ У ОКО ЛИ НИ ДО ЛО ВА

За очу ва ње пле ме ни те ди вља чи
Осам го ди на за ре дом, кра јем
фе бру а ра, до ло вач ки лов ци, уз
по моћ сво јих пре све га дру гих
пан че вач ких ко ле га, али и при -
ја те ља с ра зних стра на, при ре -
ђу ју ак ци ју од стре ла ште то чи -
на у око ли ни се ла. Ка ко ка жу,
ви ше је раз ло га за то, а је дан
се ти че очу ва ња дру гих пле ме -
ни тих вр ста ди вља чи, пр вен -
стве но зе че ва и фа за на, ко је
пре све га ша ка ли и ли си це ви -
ше стру ко де сет ку ју. По ред то -
га, ни је ре дак слу чај да ти пре -
да то ри упа да ју у дво ри шта и
пра ве ршум, да ве ћи ко ко шке.

За то се у не де љу, 23. фе бру -
а ра, оку пи ло бли зу сто ло ва ца
из Пан че ва, Ко ви на, Али бу на -
ра, као и из Бе о гра да, Обре -
нов ца, па чак и из Вра ња. Они
су на кон до руч ка кре ну ли у ви -
ше ча сов ну по те ру. Ре зул тат го -
во ри да су ли си це за и ста лу ка -
ве, па су мно ге за хва љу ју ћи сво -
јој спрет но сти ус пе ле да умак -
ну. Ипак, на по слет ку њих шест

(уз два ша ка ла) ни су има ле ту
сре ћу, а хај ка чи су на ста ви ли
дру же ње уз ру чак и му зи ку.

Ми лан Ђо кић, управ ник пан -
че вач ког ло ви шта, ка же да је

циљ ова квих оку пља ња да се
код ди вља чи на пра ви рав но те -
жа. Он ис ти че да ће до кра ја
фе бру а ра би ти окон ча на лов -
на се зо на, ка да ће на сту пи ти
дру ге ак тив но сти.

– По че ће мо пре бро ја ва ње ди -
вља чи, као и да љу при хра ну и
кон тро лу ло ви шта. На ста ви ће -
мо и бор бу про тив кри во ло ва,
а у то ме има мо до бру са рад њу

с по ли ци јом, по љо чу вар ском
слу жбом и Град ском упра вом.
С тим у ве зи, по но во апе лу јем
на љу де да то не чи не, као и
да пре ста ну да бес прав но се ку
шу ме и да па ле стр њи ку, што

је штет но по мно го осно ва –
ка же Ђо кић.

Од про шле го ди не, на осно -
ву јед но гла сне од лу ке чла но -
ва, за пред сед ни цу до ло вач ке
сек ци је иза бра на је два де сет -
пе то го ди шња Та ња Ста мен ко -
вић и та ко је по ста ла је ди на
же на на тој функ ци ји у ши рем
окру же њу. Она је од оца на -
сле ди ла љу бав пре ма лов ству,
ко јим се ак тив но ба ви већ се -
дам го ди на.

– Мо рам да ка жем да ме из -
у зет но по шту ју сви чла но ви,
чи ји се број чак и уве ћао са 17
на 25. За јед нич ки се тру ди мо
да на раз не на чи не, по пут пра -
вље ња хра ни ли шта, очу ва мо
ло ви ште у ко јем нај ви ше има
фа за на, зе че ва, пре пе ли ца...
Мо рам да на гла сим да нам је
не у по ре ди во ва жни је да има -
мо што ви ше жи во ти ња не го
да их устре љу је мо, па ре ци мо
ни кад не пу ца мо у ко ке – ис -
ти че пред сед ни ца.

У СКЛО ПУ БУ ДУ ЋЕ СА РАД ЊЕ С ЈА ПАН ЦИ МА

Уско ро ана ли зе ста ња на По ња ви ци
На ви ди ку је ма ла до за оп ти -
ми зма за жи те ље Омо љи це и
Бре стов ца, љу би те ље при ро де
и све оне ко ји ма је ста ло до
По ња ви це, и то у све тлу за по -
че те са рад ње (на те му уре ђе ња
пар ко ва при ро де) из ме ђу Гра -
да Пан че ва, бе о град ског Хе -
миј ског фа кул те та и Удру же -
ња за уна пре ђе ње жи вот не сре -
ди не из Ја па на.

С тим у ве зи, по ме ну ти во -
до ток су не дав но по се ти ли
струч ња ци из Зе мље из ла зе -
ћег сун ца, у дру штву гра до на -
чел ни ка То јо ке, ко ја је сво је -
вре ме но због за га ђе но сти оста -
ла без ро да, али су та мо шњи
ак ти ви сти, за хва љу ју ћи пре -
по зна тљи вој упор но сти, ус пе -
ли да им обез бе де чи сто окру -
же ње и да их по но во на се ле,
па их је већ бли зу две ста. Они
са да на ме ра ва ју да сво ја зна -

ња и ис ку ства пре не су на По -
ња ви цу, а као кључ успе ха ис -
ти чу по ве за ност свих сег ме -
на та жи вот не сре ди не, јер ако
је она чи ста, са мим тим би ће
из да шни ја и у по гле ду фло ре
и фа у не.

Екс пер ти из Ја па на ана ли -
зи ра ће ов да шње узор ке во де и
зе мљи шта, ка ко би утвр ди ли
сте пен за га ђе ња и пред ло жи -
ли аде кват на ре ше ња.

Овај про је кат у тра ја њу од
три го ди не ба ви ће се, по ред
оста лог, и мо ни то рин гом пти -
ца с По ња ви це, на ко јој су, по
ре чи ма Же ње Ма рин ко вић,
са вет ни ка за про стор но пла -
ни ра ње у ЈКП-у „Зе ле ни ло”,
пре ма сту ди ји за шти те, за бе -
ле же не 134 вр сте пер на тих
жи во ти ња.

– На шем пред у зе ћу, као
упра вља чу Пар ка при ро де

Поња ви ца, зна чи ће ис ку ства
јапанског гра да То јо ке, по зна -
тог по успешно изведеном про -
јекту повратка азиј ске ро де у
ње но при род но ста ни ште, а
тај про цес био је пра ћен

редовним мо ни то рин гом. На
сли чан на чин до би ће мо ва -
жне по дат ке о број но сти од -
ре ђе них вр ста пти ца на по -
мену том во до то ку – ре кла је
Жења Ма рин ко ви ћ.

ДРУ ЖЕ ЊЕ ДО ЛО ВАЧ КИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Брат ски с Ја го дин ци ма

Нису изостале ни мађарске песме...

Острво птица – колико их тачно тамо има?

Панчевачки део хајке
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Бо ри слав Бо ро Вра њеш,

сту дент ма шин ства 

и ди пло ма ти је

КЊИ ГА: „Моћ под све сти” ау -
то ра Џо зе фа Мар фи ја. Од у -
век сам се ди вио са вр ше ној
ин те ли ген ци ји на ше под све -
сти и мо гућ но сти оства ри ва -
ња не ве ро ват них за ми сли и
же ља. Кад сам је про чи тао,
кре нуо сам у оства ри ва ње сво -
јих же ља. Књи га се ба ви пар -
ти ку лар ним при ме ри ма спре -
ге на ше под све сти и све сти.
Над му дри ва њем кри тич ког
при сту па, ко ји је уце мен ти -
ран у свест, ула зи се у ри зни -
цу зна ња ко ја  се на зи ва под -
свест, а ујед но пред ста вља ме -
мо ри ју свих на ших зна ња.
Осло ба ђа њем од кру тих сте -
га кри тич ке све сти до ла зи се
до под све сти, а кад се у њу
утка ми сао, не ми нов но је
оства ре ње за ми сли. Ни шта у
жи во ту не пред ста вља про -
блем. Већ је то има ги нар на
пре пре ка. За пра во „угао по -
сма тра ња од ре ђу је ствар ност”
(Хај зен берг), за то је бит но да
за у зме мо угао по сма тра ња ко -
ји нам нај ви ше од го ва ра. Мар -
фи је то обе ло да нио у књи зи
ко ју вам пре по ру чу јем.
ФИЛМ: Не дав но сам по гле -
дао ру ски филм „Слу га”, у ре -
жи ји Кли ма Ши пен ка, у ко -
јем глав ну уло гу ту ма чи наш
глу мац Ми лош Би ко вић. Рад -
ња фил ма се при ка зу је у XIX

и XXI ве ку, а за пра во пред -
ста вља пре сли ка ну при чу
блуд ног си на из но во за вет ног
уче ња. Та сна жна але го ри ја
про жи ма филм од по чет ка до
кра ја. По ка зу је ка ко се син
од мет нуо и из гу био у све ту
за до вољ ства, по ро ка и блу да,
а оца све то по га ђа. На кон то -
га он се од лу чу је да га на је -
дин ствен на чин вра ти пра вом
пу ту. То не бих да от кри јем
чи та о ци ма, већ же лим да им
за го ли цам ма шту да по гле -
да ју филм.
МУ ЗИ КА: У да ну ис пу ње ном
оба ве за ма и уче њем угра би се
не ки тре ну так за опу шта ње уз
ла га не рит мо ве до ма ћег ро -
ка. Не ке од оми ље них гру па
ко је во лим да слу шам су „Пар -
ни ва љак”, „Цр ве на ја бу ка” и
„Га ли ја”. У ра ним про лећ ним
да ни ма, кад тра ва озе ле ни и
опи ју нас ми ри си бу ђе ња, а
ва здух се прот ка по зи тив ном
енер ги јом, нај ви ше ми при ја
ре лак са ци ја уз пе сму „Не ка -
ко с про ље ћа” већ по ме ну те
гру пе „Цр ве на ја бу ка”.

Моћ под све сти

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 27. фе бру ар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че
сал се.

Пе так, 28. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
про мо-жур ка „Way of Life Festival”.

Су бо та, 29. фе бру ар, 17 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: фе -
сти вал деч јег фол клор ног ства ра ла штва „Ју жно ба нат ска раз -
глед ни ца”.

Су бо та, 29. фе бру ар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт са ста ва „Melmac Riders”.

Те мат ски про грам
Пе так, 28. фе бру ар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха -
и ло ви ћа: про мо ци ја ро ма на Ал ме Ко ман „Го ро ста су у част”,
збир ке по е зи је Дра га не Мар ко вић „Ка пут и ку пи не” и ви део-
-спо та кан та у то ра Са ше Гам би ро же.

Уто рак, 3. март, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја ро -
ма на Мир ја не Мак си мо вић „Окре ну та стра на”. Ау тор ку, ко ја
је и во кал ни со ли ста, на ги та ри ће пра ти ти Зо ран Ди ми тров.

Пред ста ве
Су бо та, 29. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Краљ мај му на”, по мо ти ви ма До си те је ве ба сне.

ИЗ ЛА ЖЕ ДРА ГА НА ДА ША ЈО ВА НО ВИЋ

Ре ка сно ва
У На род ном му зе ју
Пан че во у че твр так,
20. фе бру а ра, отво -
ре на је из ло жба ра -
до ва Дра га не Да ше
Јо ва но вић под на -
зи вом „Ре ка сно ва”.

Те ма ти ка ко јом
се умет ни ца ба ви је
ре ка Та миш, а овом
при ли ком је пред -
ста ви ла око три де -
сет сво јих ра до ва.

– Срећ на сам што
сам ухва ти ла ту
игру све тло сти и пре не ла је
на сли ке. И што сам ове ко ве -
чи ла те та на не сно ве из та -
ми шких пред ве чер ја – ре кла
је ау тор ка.

Дра га на Да ша Јо ва но вић је
ро ђе на у Пан че ву. За вр ши ла
је Ге о граф ски фа кул тет у

Београ ду и пре да је ге о гра фи -
ју у шко ли. Члан је шко ле сли -
ка ња Кул тур ног цен тра „Чу -
ка ри ца” и шко ле цр та ња До -
ма омла ди не. Уче ство ва ла је
на ви ше груп них из ло жби. Ово
је ње на дру га са мо стал на из -
ло жба, а пр ва у Пан че ву.

Пан че вац ту ма чи
улогу Џор џа Бер ге ра

У „Ком банк дво ра ни” је у су -
бо ту, 22. фе бру а ра, из ве ден
мју зикл „Ко са”, у ко јем глав -
ну уло гу, Џор џа Бер ге ра, игра
Алек са Илић из Пан че ва. Пред -
ста ва је ра ђе на у ко про дук ци -
ји По зо ри шта мла дих и Но во -
сад ског по зо ри шта (Уј ви де ки
син хаз), уз по моћ аме рич ке
ам ба са де и Гра да Но вог Са да.
Чу ве ни бро двеј ски мју зикл,
чи ји је текст уоб ли чио Ро берт
Ле нард осла ња ју ћи се на култ -
ни филм Ми ло ша Фор ма на,
ре жи ра гост из Ма ђар ске Пе -
тер Те ли ха ји. У пред ста ви уче -
ству је два на ест глу ма ца По зо -
ри шта мла дих и Но во сад ског
по зо ри шта и де сет сту де на та
глу ме с но во сад ске Ака де ми је
умет но сти, из кла се проф. Бо -
ри са Ли је ше ви ћа. Пред ста ву
је ко ре о граф ски уоб ли чио Пе -
тер Ко вач Гер жон, а глум це је
ужи во пра тио ор ке стар под
вођ ством Да ви да Кле ма. По -
во дом бе о град ске пре ми је ре
раз го ва ра ли смо са Алек сом
Или ћем.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ли ки је иза зов
био при пре ма ти се за овај мју -
зикл?

АЛЕК СА ИЛИЋ: „Ко са” тра -
је три са та и са чи ње на је од
два де сет сон го ва, а све то смо
при пре ми ли са мо пет не де ља
на пе вач ким, глу мач ким и ко -
ре о граф ским про ба ма. Ра ди ли
смо не ка да и по два на ест са ти.
Ми слим да се тај рад ап со лут -
но ви ди, с об зи ром на то ко ли -
ко је кра так пе ри од при пре ме
био. Мо жда ми је ово био и
нај леп ши про цес при пре ме до
са да.

l Ко ли ко је зна ча јан овај мју -
зикл и сам лик ко ји си ту ма -
чио?

– „Ко са” је култ но де ло и,
као ве ли ком љу би те љу овог
оства ре ња, би ла ми је част да
уче ству јем у овој аван ту ри, и
то ни ма ње ни ви ше не го као
лик Џор џа Бер ге ра. Ова пред -
ста ва ће ми си гур но оста ти у
се ћа њу до кра ја жи во та. Kа да
сам са знао да ћу би ти Бер гер,
мо рам да при знам да сам био
ја ко упла шен јер имам огром -
но по што ва ње пре ма овом еп -
ском мју зи клу. Са да сва ки пут
је два че кам да иза ђем на сце -
ну и до ча рам сво ју вер зи ју ли -
ка и пред ста ве и то мо гу да ка -
жем за си гур но и за све оста ле
ко ле ге ко је уче ству ју. 

l Ка кву по ру ку нам да нас
ша ље овај мју зикл?

– Ша ље пу но по ру ка. Ап со -
лут но се ни шта ни је про ме ни -
ло од ше зде се тих, ка да је де ло
на ста ло, до да нас, и не ће се
ни шта про ме ни ти ни на ред них
хи ља ду го ди на. Пи та ња чо веч -
је сло бо де, љу ба ви и при ја тељ -
ства су ве чи те те ме, као и рат
и бунт про тив си сте ма. До кле
год је не прав де, би ће и „Ко се”.

l Ка кве су ре ак ци је бе о град -
ске пу бли ке?

– Ово је си гур но нај леп ше
ис ку ство ко је сам имао до са -
да. Дво ра на је би ла пре пу на ва -
тре не енер ги је и по зи тив них
емо ци ја. Мо ра ли смо да ста не -
мо на цр ту култ ној ју го сло вен -
ској „Ко си”, као и ре мек-де лу

Фор ма но вог фил ма – што ми -
слим и да смо ура ди ли, су де ћи
по ре ак ци ја ма пу бли ке.

Алек са Илић (28) ро ђен је у
Пан че ву, али је од ра стао у Аме -
ри ци. У Ср би ји је за вр шио глу -
му на Ака де ми ји умет но сти у
Но вом Са ду, у кла си Ни ки те
Ми ли во је ви ћа. На кон за вр ше -
ног фа кул те та по чео је да ра ди
као сце на ри ста, ре ди тељ и глу -
мац на „Ју тјуб” ка на лу „Home
of Disney Princess”, а за тим и
као глу мац у пу ту ју ћем по зо -
ри шту „Еventbox” из Ује ди ње -
них Арап ских Еми ра та. На гра -
ђи ван је глу мач ким на гра да ма
за пред ста ве „У ту ђим ци пе ла -
ма”, „Ба ро ни ди Ма ка ро ни” и
„За тво ре ник и Ше сто пр сти”.
Жи ви у Бе о гра ду.

Ху ма ни тар ни кон церт за Ра ле -
та Ра ја чи ћа, му зи ча ра ко ји је
пре жи вео те жак мо жда ни удар
пре не што ви ше од ме се да на
и ко јег че ка ду го трај ни опо ра -
вак, одр жан је у че твр так, 20.
фе бру а ра, у дво ра ни „Апо ло”
До ма омла ди не.

Кон цер ту за по моћ на шем су -
гра ђа ни ну ода зва ли су се бен -
до ви „M & M Bombons”, „Night
Fever”, „Cactus Jack”, „Нер во зни
по штар”, „Пла ће ни ци”, „Ба не
Глу ва ков трио” и „Наш на чин”,
ко ји су ово ве че обо ји ли сјај ном
ат мос фе ром, уз не пре кид но под -
се ћа ње на Ра ле та и њи хо во дру -
же ње на би ни. За хва љу ју ћи њи -
ма и ху ма ним Пан чев ци ма ове
ве че ри је прику пље но 304.000

ди на ра за Ра ле то во оздра вље -
ње. Про грам је во дио Бра ни -
слав Ђе ко вић Ђека.

Је дан од број них по кре та ча
ак ци је је и пан че вач ки сли кар
Алек сан дар Алим пић, ко ји је
пр вен стве но на дру штве ним
мре жа ма об ја вио да про да је
сли ке ве ћег фор ма та, а но вац
од њи хо ве про да је би ће до ни -
ран Ра ле то вој по ро ди ци. Це на
сва ке сли ке је 35.000 ди на ра, а
мо же те их по гле да ти на „Феј -
сбук” про фи лу умет ни ка.

Уко ли ко же ли те да до ни ра -
те но вац за по моћ Ра ле ту Ра ја -
чи ћу, мо же те то ура ди ти упла -
том на ра чун Бан ке „Ин те за”
160-5800100377084-89, на име
Ма ри ја Дур ко вић.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: АЛЕК СА ИЛИЋ, ГЛУ МАЦ

ДОК ЈЕ НЕ ПРАВ ДЕ, БИ ЋЕ И „КО СЕ”

ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ „СР ЦЕ ЗА РА ЛЕ ТА”

За по моћ пан че вач ком му зи ча ру

У га ле ри ји „Ко му ни кАрт” у
Пан че ву у не де љу, 23. фе бру а -
ра, че лист ки ња Ла на Ко стић
Ла ки ко одр жа ла је ми ни-кон -
церт као спе ци јал на го шћа на
из ло жби „Па ра но ја у све ми ру”
стрип-ау тор ке Иве Ато ски.

Овај до га ђај је усле дио као
плод са рад ње две ју умет ни ца и
при ја тељ ства ко је је на ста ло на
јед ној из ло жби у Швај цар ској.

– Ла ну сам пр ви пут чу ла
ужи во на кон цер ту „Sofar So-
unds” у Бе о гра ду и то је би ло
су пер ве че. На кон то га сам је
гле да ла и у Па ри зу, где је оду -
ше ви ла све при сут не. У Но вом
Са ду смо пр ви пут има ле са -
рад њу на са мом до га ђа ју и са -
да, дру ги пут, ов де. То што она
ра ди, осе ћам као не што што је
ме ни бли ско – об ја сни ла је Ива
Ато ски.

Ла на Ко стић тре нут но ра ди
и ства ра у Швај цар ској, а по -
зна та је по свом је дин стве ном
спо ју пе ва ња и сви ра ња че ла,

уз упли ве елек тро ни ке. На ње -
ном на сту пу у га ле ри ји оку пи -
ли су се го сти из Пан че ва и Бе -
о гра да, а ме ђу број ним ко мен -
та ри ма ње ног ра да би ла су и

по ре ђе ња с ра зно вр сним умет -
ни ци ма, од Мак са Рих те ра до
Ло ри Ан дер сон. На кон за вр -
ше не сред ње му зич ке шко ле
Ла на је сту ди ра ла ви о лон че ло

на ака де ми ја ма у Бре ме ну,
Берну и Ци ри ху, те ма ги стри -
ра ла ком по зи ци ју и пе ва ње. Ка -
да је 2016. го ди не у са рад њи с
на уч ни ци ма спро во ди ла не у -
ро ло шке екс пе ри мен те ко ји су
се ба ви ли сло бод ном во љом то -
ком му зи ци ра ња, ЕЕГ сни мак
ње них мо жда них та ла са слу -
жио јој је као во ди ља за му зи -
ци ра ње, а из ду би на ње ног не -
све сног из ро нио је Ла ки ко.

Из ло жба Иве Ато ски отво -
ре на је 28. ја ну а ра у га ле ри ји
„Ко му ни кАрт” и тра ја ће до 3.
мар та. Она је ди пло ми ра ла сли -
кар ство на Фа кул те ту ли ков -
них умет но сти у Бе о гра ду. Ба -
ви се ви зу ел ним умет но сти ма,
пре све га стри пом и илу стра -
ци јом. Од ок то бра 2018. до ја -
ну а ра 2019. као ре зи дент је бо -
ра ви ла у Па ри зу. До са да је из -
ла га ла у га ле ри ји „Про грес”,
Фран цу ском ин сти ту ту у Ср -
би ји и Умет нич ком па ви љо ну
„Цви је та Зу зо рић”.

НА ИЗ ЛО ЖБИ ИВЕ АТО СКИ

Ин тим ни кон церт Ла не Ко стић Ла ки ко
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У кан џа ма
Ве ли ког се -
вер ног ра -
та Мар та
ва ра смрт
на сва ком
к о  р а  к у .
Јед не ве че -
ри, на сла -
вљу, сре -
шће Пе тра
В е  л и  к о г .
Осла ња ју -
ћи се на
сво ју па мет и за ди вљу ју ћу хра брост,
го ње на ам би ци јом, же љом и во -
љом да жи ви, Мар та ће по ста ти
ца ри ца Ка та ри на I. Ме ђу тим, њен
успон до вр ха пре пун је опа сно -
сти: ко ли ко ће ду го ус пе ти да пре -
жи ви бли став и смр то но сан двор
Ро ма но вих и, што је још ва жни је,
са мог Пе тра? Јер цар ска кру на са
со бом но си опој ну и вар љи ву моћ…

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли у
ко јој ба шти сте ви не ка да ма шта -
ли. Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау -
то ри сле де ћих по ру ка:

„У ба шти мо је ма ме, где сам као
де те кри шом је ла си ро ви гра шак и
тек узре ле ја го де.” 064/3201...

„Као де те сам нај ви ше вре ме на
про во ди ла у ба шти мог ком ши је,
али вре ме на за ма шта ње ни је би ло
– тре ба ло је укра сти што ви ше тре -
ша ња за што кра ће вре ме.”
063/2212...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње због че га про во ди -
те бе са не но ћи:

„Е, то се и ја пи там. Раз ми шљам
о од го во ру не где до пет ују тру и
та ман кад бу дем на тра гу ре ше ња
– за спим. И та ко сва ке но ћи.”
064/1313...

„Због деч ка, али не због за љу -
бље но сти, не го за то што је из Аме -
ри ке.” 064/2249... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 4. мар та, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Да ли ви ра ди те све на вре -
ме?”, 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.

Глав ни ју нак
је осо ба ко ја
не по ста вља
пи та ња, не -
го, на про тив,
увек про пу -
шта при ли ку
да то на вре -
ме ура ди.
Се ћа ње му је
се лек тив но,
па са мим
тим и не по -
у зда но, из
че га се мо же за кљу чи ти да, тра га -
ју ћи за од го во ри ма, не све сно и сам
ути че да на њих, или тек слу чај но
на њих на ба са.

„Вре ме од
воска” Ива на

Јоси мо ва

„Ца ри ца” 
Еле не Алп стен

Два чи та о ца ко ји до 4. мар та, 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 је за вас за ди вљу ју ћа хра -
брост?”, 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

ПАН ЧЕВ ЦИ ЦВЕ ЋА РИ

НАЈ ЛЕП ШИ ПО САО НА СВЕ ТУ
Ша ре но, ле пр ша во, ми ри шља во... Мо -
же ли не ки по сао би ти леп ши од аран -
жи ра ња цве ћа? Оно је за све при ли -
ке, за сва ку осо бу, увек до бар из бор.
А љу ди ко ји се ба ве про да јом цве ћа
љу ба зни су, на сме ја ни, ср дач ни. Ма,
не мо же се опи са ти ре чи ма...

Тра ди ци ја ле по те

Је ле на Го бе љић (33) ушла је у свет
цве ћар ства од ма лих но гу. Ње на мај -
ка је отво ри ла рад њу, ко ја ће ове го -
ди не, баш на Све тог Ни ко лу, обе ле -
жи ти три де сет пет го ди на по сто ја ња.
За вр ши ла је Учи тељ ски фа кул тет, али
је од лу чи ла да се ипак по све ти цве ћу.

– Ве ро ват но сам ту љу бав на сле ди -
ла у де тињ ству, јер сам до ста вре ме на
про во ди ла ов де. Нај ви ше ми се до па -
да пра вље ње аран жма на, у то ме ужи -
вам и не мам осе ћај да ра дим. Сва ког
да на мо же те да на пра ви те дру га чи ји
аран жман, не ма те огра ни че ња. Све
за ви си са мо од ва ше же ље и ин спи -
ра ци је – ка же нам Је ле на.

Цве ће ку пу ју јед на ко и же не и му -
шкар ци. Ми ну ли Дан за љу бље них до -
нео им је ви ше по сла, а ка ко нам Је -
ле на об ја шња ва, све је ви ше и ста ри -
јих ко ји тог да на же ле да об ра ду ју
сво је су пру ге ле пим аран жма ни ма.

– Љу ди ку пу ју ра зно цве ће. Не ка да
тра же об ја шње ње шта ко ји цвет зна -
чи, али мно ги већ зна ју да цр ве на ру -
жа пред ста вља  из ја ву љу ба ви. А за
жу ту углав ном ва жи ми шље ње да је
бо ја љу бо мо ре, док је на ма то бо ја
сун ца и жи во та. Ми у цве ћа ри во ли -
мо јар ке бо је. Бит но је да су ве се ле и
ве дре бо је и да об ра ду је осо бу ко ја га
до би је – об ја шња ва нам она.

Ста ри је му ште ри је ви ше во ле
класич не бу ке те и ле пр ша во цве ће,
а ме ђу мла ди ма су са да по пу лар не
ку ти је.

– Сва ка при ли ка у жи во ту зах те ва
цве ће. Ка да се де те ро ди, су пруг ку -
пу је мај ци бу кет, па за ро ђен да не,
сла ве, свад бе... Ком ши ни це да нас јед -
на дру гој ви ше не ку пу ју ка фу, већ
цвет. И на кра ју, кад не ког пра ти мо
са овог све та, та ко ђе ку пу је мо цве ће
– при ча Је ле на.

Је дин стве ни аран жма ни

Гор да на Јoванов (54) за вр ши ла је гра -
ђе вин ску шко лу, али ни ка да се ни је
ба ви ла том про фе си јом. Као два де се -
то го ди шња ки ња је по че ла да ра ди у
цве ћа ри и за во ле ла цве ће. Пре не го
што је отво ри ла сво ју цве ћа ру, би ла
је за по сле на у ан ти квар ни ци, где је
ре ста у ри ра ла на ме штај.

Она во ли нео бич но цве ће, по пут
фре зи ја и ане мо на, али се то ма ње
про да је, јер је ску пље.

– Да нас љу ди ку пу ју цве ће са мо по -
во дом не ког до га ђа ја: за вен ча ња, са -
хра не или ро ђен да не. Са мо не ки она -
ко, ни због че га спе ци јал но, узи ма ју
мар га ре те или, ле ти, до ма ће ру же –
ка же она.

На вра ћа ју, по не кад, и му ште ри је с
нео бич ним зах те ви ма. Гор да на
пам ти да су јед ном има ли ис по -
ру ку сто јед не ру же и да је де вој -
ка од би ла да при ми тај бу кет, па
да је је дан мо мак пла тио да се де -
вој ци сва ког да на ис по ру чу је по
јед на ру жа. Аран жма ни од сто јед -
не ру же, ина че, ко шта ју од пет до
два де сет хи ља да, у за ви сно сти од
до ба го ди не и ква ли те та цве ћа.

– Јед но вре ме је би ло по пу лар -
но да се ку пу је цве ће по фенг шу -
и ју. Љу ди су узи ма ли бам бу се, па
он да цвет за ми ју, за ко ју се ве ру -
је да до но си но вац. Са да, из истог
раз ло га, и кра су лу, по зна ту и као
ја пан ско др во. А мно ги не зна ју
да је ра ни је сва ка ба нат ска ку ћа у
дво ри шту има ла ово цве ће – при -
ча Гор да на.

На сто ји да јој сва ки бу кет бу -
де је дин ствен и да му да лич ни
пе чат.

– Не ка да су му ште ри је са ме
би ра ле цве ће за аран жман и то је
би ло пра во цве ћар ство. Де ша ва
се и са да, али мно го ре ђе – при ча

Гор да на.
Вр ло че сто уз цве ће ко је ис по ру чу -

ју иду и по ру ке. То бу ду из ја ве љу ба -
ви, пе сме, а по не кад и чи та ви есе ји.
А ме ђу цве ћем се не ка да на ђе и ве ре -
нич ки пр стен.

Ве ли ки до га ђа ји

Ива на Пла ти ша (41) по стру ци је еко -
но ми ста, али се већ че тр на ест го ди на
ба ви цве ћар ством. Ужи ва у овом по -
слу, во ли што че сто ра де де ко ра ци је
за вен ча ња и та ко уве се ља ва мла денце.

– На ши куп ци су свих уз ра ста: ку -
пу ју мај ка ма, де вој ка ма, же на ма, за
по кло не, за сла ве. Мо гу да ка жем да
му шкар ци, ка да би ра ју цве ће, углав -
ном ку пе пр во што им се сви ди. Во ле
да по кла ња ју ру же, а че сто ша ље мо
цве ће на кућ ну адре су – ка же Ива на.

Јед ном су има ли по руџ би ну од хи -
ља ду јед не ру же. Та кав аран жман ко -
шта око хи ља ду евра и обич но се та
ко ли чи на цве ћа рас по ре ди у не ко ли -
ко кор пи, али је му ште ри ја овог пу та
тра жи ла да „ис по ру ка иде ис це ла”.

– То је би ли огром но. Ра ди ли смо
је ско ро два на ест са ти и чак нас че -
тво ро је мо ра ло да овај аран жман уто -
ва ри у ком би – при ча нам Ива на.

Је дан од нај ве ћих по сло ва био им
је ве зан за „Евро ви зи ју 2008”, ко ја је

та да одр жа на
код нас.

Ива на и ње -
ни са рад ни ци
че сто укра ша ва -
ју свад бе. Зах -
те ви се ме ња ју
од на ро да до на -
ро да – Ро ма,
Ма ђа ра, Сло ва -
ка... Ка же да
ни је дан до га ђај,
а ни свад ба ни -
су исти, али је
увек нај ва жни -
је ис пу ни ти же -
ље мла де на ца.

– Све је иза -
зов, јер ми смо

за нат ска фир ма и све је код нас руч -
ни рад. Тру ди мо се увек да ис по шту -
је мо све зах те ве, али се де ша ва не кад
да не ма мо тра же но цве ће, јер му про -
сто та да ни је се зо на. Ре ци мо, ла ле
или сун цо крет зи ми... та да на ру чу је -
мо из да ле ка, та мо где има, и че ка мо
по не ко ли ко да на – за кљу чу је Ива на.

На ђин ку так

Та ња Ива нов ски (44) про фе сор је ге -
о гра фи је, али од ма ле на је во ле ла да
се ба ви руч ном из ра дом де ко ра ци ја.
Уме ла је да „пре па ку је” бу ке те ко је је
ње на мај ка до би ја ла на по клон и да
од њих на пра ви но ве аран жма не.

– Ка да сам
за сно ва ла по ро -
ди цу, тре бао ми
је не ки си гу ран,
ста лан по сао, па
сам отво ри ла
цве ћа ру. Има ла
сам иде је, а од
рад ни це ко ја је
с на ма од по -
чет ка на у чи ла
сам до ста о тех -
ни ци, јер се она
шко ло ва ла баш
за цве ћа ра –
при ча Та ња.

Ње на цве ћа -
ра је ве о ма по -
зна та по де ко -
ра ци ја ма за свад бе и дру га сла вља.

– Свад бе су по ста ле чи та ва ин ду -
стри ја, по себ но с по ја вом ин тер не та
и дру штве них мре жа као што су „Ин -
ста грам” и „Пин те рест”, где се мо гу
ви де ти сва ка кве де ко ра ци је. Мла ден -
ци ту на ђу иде ју, али на жа лост не -
ма ју увек бу џет да је ре а ли зу ју. Он да
ми ура ди мо све што је у на шој мо ћи
да до ђе мо до за јед нич ког ре ше ња.
Об ја сни мо ка ко ће не што из гле да ти
у од ре ђе ном про сто ру. На рав но, има
и оних ко ји мо гу да уло же пу но нов -
ца, па све из гле да као из бај ке – ка -
же она.

Об ја шња ва да је с јед не стра не њи -
хо ва сре ћа што је Бе о град бли зу, па
ве ли ки део по сла оба вља ју и за то
тр жи ште.

– Љу ди су жељ ни ле пих де ша ва ња.
Они ко ји до ла зе из ино стран ства има -
ју озбиљ ни је бу џе те, та ко да та да и
ми мо же мо да ра ши ри мо кри ла и на -
пра ви мо не ке ства ри о ко ји ма смо са -
ња ли – при ча нам Та ња.

Нео бич не свад бе су оне ко је су без
цве ћа. Јед ном су ра ди ли де ко ра ци ју
са мо са зе ле ни лом – бр шља ном и еу -
ка лип ту сом. Дру гу са мо с но је вим
пер јем. Ве о ма су тра же не  лам пи це и
све што мо же да све тли. Има ли су
јед ну мла ду ко ја је алер гич на на по -
лен, па су би дер ма јер пра ви ли од
свиле ног цве ћа, ко је се на ру чу је из

ино стран ства. Та кво, од сви ле, цве ће
че сто је на вен ча њи ма у Ли ба ну.

И ов де је би ло ра зних му ште ри ја:
је дан ано ним ни му шка рац је у њи хо -
вој цве ћа ри на ру чио хи ља ду јед ну ру -
жу за пе ва чи цу Це цу Ра жна то вић, али
је на њу ја чи ути сак оста вио мо мак
од осам на ест-де вет на ест го ди на ко ји
је це ло ле то ра дио да би сво јој де вој -
ци по слао хи ља ду јед ну ру жу. Од не -
ли су их у де сет кор пи, преч ни ка око
се дам де сет цен ти ме та ра.

При ја тељ ски од нос

Ан ђел ка Ми ла но вић (59) вла сни ца је
цве ћа ре де сет го ди на. Ка же да је то
је дан од нај леп ших по сло ва на све ту,
да је сми ру је и по зи тив но ути че на
здра вље и рас по ло же ње. Ра ди са су -
пру гом Жи во ји ном, а за Осми март и
Дан за љу бље них на ђу им се и си но ви.
За ово го ди шњи Дан же на пр ви пут ће
им у по моћ при ско чи ти и уну ци.

– Во лим то што сам стал но у кон -
так ту с љу ди ма. Ми се та ко спри ја те -
љи мо с на шим му ште ри ја ма да нас
че сто по зи ва ју на сво ја ве се ља. Има
див них, ча сних и по ште них љу ди.
Сви ма по мог не мо, има ли смо јед ног
сту ден та ком смо да ва ли по пуст. Ка -
да је за вр шио фа кул тет и за по слио
се, до шао је с ве ли ком чо ко ла дом и
бом бо ње ром да нам за хва ли – при ча
за до вољ но Ан ђел ка.

Од нео бич них зах те ва пам те јед ну
ис по ру ку на ру че ну за по ла шест ују -
тру и дру гу у по ноћ и је дан ми нут. И

то да је јед на го спо ђа са ма се би по -
сла ла цве ће. Би ло је не ка да си ту а ци -
ја да де вој ке не же ле да при хва те
посла но цве ће, али углав ном има ју
по зи тив на ис ку ства.

– Јед ном смо аран жи ра ли ве ли ки
опа нак ко ји су чла но ви јед ног КУД-а
по кло ни ли ко ле ги кад је од ла зио у
ино стран ство. А пам ти мо три го спо -
ди на, она ко све с леп тир-ма шна ма,
ко ји су, сва ки за се бе, во ле ли да сва -
ког ју тра с бом бо ње ром у ру ка ма свра -
те по ру же ко је су их че ка ле спрем не.
То је би ло баш не ка ко шме кер ски –
при ча Жи во јин.

Не кад се де -
си да на кра ју
да на то ком ко -
јег про мет ни је
био ни ка кав до -
ђе не ко и па за -
ри цве ће за ве -
ли ке па ре, па
спа се дан... Јед -
ном су им та ко
до шли љу ди из
ки не ске ам ба са -
де да ку пе по -
греб не су зе.

– Тра жи ли су
жу то и бе ло цве -
ће, али ни ка ко
ру же, јер Ки не -
зи не во ле ру -

же. Тре ба ло је да ис пи ше мо тра ку на
ки не ском, али у њи хо вом је зи ку јед -
на цр та ме ња це ло зна че ње, па се то -
га при хва ти ла же на из ам ба са де...
Ина че, ми пи ше мо на ен гле ском, ру -
мун ском, ма ђар ском и фран цу ском –
при ча Ан ђел ка.

Об ја шња ва да љу ди во ле то пли ну и
ср дач ност и да ле па реч за и ста гво -
зде на вра та отва ра. 

– Ми има мо кул ту ру по кла ња ња,
али љу ди не ма ју нов ца. Ипак је цве ће
лук суз – при ча.

Ка же да је Кор ду на ши ца и да ве о -
ма че сто спон зо ри шу кра ји шке ве че -
ри. Ње ни зе мља ци во ле да ку пу ју цве -
ће и, ка ко је ре кла, увек су ши ро ке
ру ке.

Мир ја на Ма рић

Ивана Платиша

Јелена Гобељић

Анђелка Милановић

Гордана Јованов

Тања Ивановски
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

УГАЉ
НАЈПОВОЉНИЈЕ

Сирови вреоци 7.500

Костолац 7.700

Сушени вреоци 12.000

Тел. 061/176-34-08
(4/289270)

ПРОДАЈЕМ југо 55 2007
годиште, бензин, плин ате-
стиран до 2022. регистро-
ван до јула 2020, у одлич-
ном стану. Контакт
063/106-05-47 (СМС)

ТОЈОТА јарис 1.0, плин,
екстра стање, 1999. тек
регистрован. 064/247-97-
83. (289291)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2002. године, нерегистро-
ван, 1.000 евра, могућ до-
говор. 063/278-421. (288881)

САКСО 1.5 Д, 2001. годи-
ште, бордо, власник, данас
регистрован, серво, клима,
централна. 064/206-30-24.
(289095)

ГОЛФ 2, очуван мотокул-
тиватор 506, кућни би-
цикл, писаћи сто. 013/372-
926. (289133)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,
троје врата, фул опрема,
на име. 064/130-36-02.
(289198)

Ц5 2.0 ХДИ, 2002. годи-
ште, нерегистрован, на-
следство. Може замена,
повољно. 062/772-787. (ф)

ПОЛО 1.4 ТДИ, 2003, пе-
тора врата, фул опрема,
власник. 064/587-50-24.
(289198)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мулти-
џет, 2007, петора врата,
на име. 064/130-36-02.
(289198)

ШЕВРОЛЕТ спарк 800,
2007, у деловима.
064/587-50-24. (289198)

ГОЛФ 3, 1.9 ТДИ, 1994,
добро стање, 650 евра.
063/720-21-54. (289143)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ цео

меган у деловима, 1.и

ДТИ, дизел. 060/143-62-

10. (289194)

ПРОДАЈЕМ опел корсу
2002. годиште, 1.0, реги-
строван до 25. фебруара
2021, одлична. Тел.
060/519-36-83. (1289228)

ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ, 2000,
петора врата, фул опрема.
064/587-50-24. (289198)

ФИЈАТ пунто 1.2, двојка 5
Б, регистрован, исправан,
750 евра. 063/140-62-92.
(289277)

ФИЈАТ пунто на продају,
2001. годиште, одично
стање, власник. 062/548-
990. (289772)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (288426)

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

ПРОДАЈЕМ гаражу са на-
лаом, Содара. 060/551-64-
50. (289151)

ПРОДАЈЕМ болнички
електрични кревет са три
функције подизања и спу-
штања и душеком.
062/868-97-82. (289072)

ПРОДАЈЕМ орахове талпе
дебљине 6 цм, сушене се-
дам година. 060/715-80-
93. (289265)

ПРОДАЈЕМ овас, кукуруз,
пшеницу. 064/306-87-33,
013/342-819. (2899251)

ПРОДАЈЕМ половну угао-
ну гарнитуру. 063/346-
855. (289258)

ПРОДАЈЕМ балирану де-
телину, цена повољна. Тел.
064/438-54-15. (289282)

ПРОДАЈЕМ гаражу на Ко-
тежу 2,за 500 евра. Звати
на тел. 062/814-84-25
(СМС)

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

УГАОНА гарнитура, са-
мачки кревет, кофер ши-
ваћа машина, кухињски
сто. 063/861-82-66.
(289230)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер, алфа пећ камин, ком-
биновани фрижидер, теле-
визор. 063/861-82-66.
(289230)

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

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

САЛОНСКА гарнитура би-
дерамајер, доро очувана,
стаклена витрина. 232-10-
69. (289169)

ПРОДАЈЕМ у одличном
стању половну грађу и ар-
матуру. 063/360-964. (289103)

СОБНИ бар са столицама,
бурад пластична, горио-
ник, тепих, сто са столица-
ма, комода. 064/206-30-
24. (289095)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
сточић за собу, грундинг
ТВ 56, ормарић, гардероб-
ни орман. 065/233-40-34.
(289077)

НА ПРОДАЈУ лепа балира-
на детелина, 230 динара и
елеватор за кукуруз.
063/706-23-61. (289071)

ЈАГАЊЦИ на продају. Тел.
062/108-77-03. (289178)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (289165)

ПРОДАЈЕМ због селидбе:
тросед кожни, два храсто-
ва ормана, трпезарију,
дечје кревете на спрат,
мопед дечји (батерије).
064/367-96-96. л(289184)

ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (289189)

ПРОДАЈЕМ кауче, фоте-
ље, два стола, два ормара,
трпезарија дрво, скоро но-
во. 063/369-350. (289226)

ПРОДАЈЕМ култиватор
хонда, мешалицу за тесто,
машину за сечење метала
звана црногорка. 063/807-
50-65. (289229)

КРМАЧЕ за клање, 200 –
250 кг. Изузетно меснате.
062/113-20-28. (289286)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, комбиновани,
замрзивач мали може не-
исправно. 064/129-73-60.
(289289)

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

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум,
веш-машину, замрзиваче,
телевизоре, долазимо.
061/321-77-93. (289202)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину, гвожђе, старе ауто-
мобиле, веш-машине, за-
мрзиваче,  телевизоре, оло-
во. 061/322-04-94. (289202)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, све остало.
061/206-26-24. (289202)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, перје, плинске боце,
гвожђе, бакар, алуминијум.
066/900-79-04. (289050)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 0647481-
14-77. (289057)

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
шпорете, поправљам исте.
060/521-93-40. (289120)

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

ПРОДАЈЕМ кућу на Злати-
бору, може замена за
Панчево. 069/158-63-76.
(288542)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ укњижену не-
покретност, башта, прво
српског поље, Новосељан-
ски пут. 064/128-22-06.
(289100)

ВИКЕНДИЦА са објектом
од 150 квм, трофазном
струјом, продајем или ме-
њам за мањи стан или ау-
то уз доплату. Викенд на-
сеље Долово. 064/305-74-
64. ((289128)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Дубовац Слатине, мењам
за стан у Панчеву.
060/095-83-05. (289107)

САМОШ, продајем велики
плац са кућом, 130 квм, на
атрактивној локацији. Ула-
гања потребна. 013/251-
96-03. (2890139)

ПРОДАЈЕМ земљу у Доло-
ву, потез Ливадице. 319-
754, 061/153-34-61. (289064)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 109
квм, две стамбене, 6 ари,
одлична, 40.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(289257)

СТАРИ ТАМИШ, четворо-
собна новија, 110 квм, 6.5
ари, 40.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (289151), 

СТАРЧЕВО, 10 ари, 240, са
локалом, 43.000; Миса, три
етаже, ЕГ, 63.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (289158)

ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,
56 квм, 22.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(289160)

КУЋА, преко пута Народне
баште, две етаже, 85.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (289160)

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

УЖИ центар, 140 квм, 2.5
ара, 85.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (289131)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 11
ари, викендица, струја, во-
да, 18.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (289131)

ДЕБЕЉАЧА, кућа, 20 ари,
14.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (289131)
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ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

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.

КУЋА, легализована, плац
12 ари, подрум/помоћне
просторије. Старчево.
065/262-40-30. (289164)

ПРОДАЈА, нова кућа 9 х
12, завршни радови, нова
Миса, власништво.
064/221-36-12. (289167)

АМК продаје, богато има-
ње у Владимировцу, 460
квм, 28 ари, 79.900 евра.
061/262-08-44. (289276)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (289203)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.5
ари, гаража, 57.000.
(2353), „Премиер”,
063/800-44-30. (289245)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, 9.5 ари,
укњижено. 063/725-99-37.
(289239)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старче-
ву са три стамбене једин-
цие, укњижено. 064/203-
04-24. (289255)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Се-
ло. 063/887-84-00. (289068)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Горњој Трепчи код Чачка,
36 квм, на 4 ара плаца, ле-
гализовано. 064/255-87-
23. (289255)

СТРЕЛИШТЕ, нова, СУ +
ПР + I, 4.93, 333 квм,
69.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289296)

ТРИ куће за 30.000 евра,
100 квм, 70 квм, 60  квм, 6
ари, усељиве, реновиране,
Козарачка 10. Фиксно,
хитно. 063/721-62-13.
(289275)

КУЋА, 13.000 евра, 60 кв,
2 ара, Козарачка 10-а.
063/721-62-13. (289275)

КУЋА, 15.000 евра, 70
квм, 2 ара, монтажна, Ко-
зарачка 10-ц. 063/721-62-
13. (289275)

КУЋА, 20.000 евра, 100
квм, 3 ара, Козарачка 10-
б. 063/721-62-13. (289275)

КУЋА 100 квм, шири цен-
тар, 60.000 евра. 064/131-
98-75. (289287)

КУПУЈЕМ кућу или део ку-
ће у Качареву. 064/369-
47-02. (288683)

КУПУЈЕМ плац у центру,
2.5 до 3.0 ара. 063/638-
677. (288816)

КУПУЈЕМ приземну кућу,
колски улаз, Тесла, Нови
Свет, Котеж 1, Доњи град.
064/298-90-80. (289227)

КУПУЈЕМ плац у Панчеву,
20 – 30 ари. 063/417-527.
(289262)

АГЕНЦИЈИ „Милка”, по-
требне куће, плацеви, све
локације, брза реализаци-
ја. (067), 063/744-28-66.
(289296)

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

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

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у Панчеву, Д. Туцови-
ћа, 20.000 евра. 063/896-
47-51. (289060)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
термоакумулациону пећ 5
кв, климу. 069/226-83-91.
(289071)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у центру. Тел.
064/303-35-46. (289117)

НОВА МИСА, 85 квм,
ВПР, ТА, одличан, укњи-
жен, 44.000. 063/252-559.
(289115)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, поглед на реку.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83.  (289131)

КОТЕЖ 2, 64 квм, ЦГ, V,
лифт, усељив. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (289131)

ЦЕНТАР, прелеп трособан,
72 квм, II, новији, 68.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (289151)

КОТЕЖ 1, новија зграда,
четворособан, 93 квм, II,
екстра, 86.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(289151)

ПРОДАЈЕМ леп стан на
Котежу 2 и Стрелишту.
066/937-00-13. (289290)

ЦЕНТАР, 60 квм, I, изво-
ран, 40.000 евра; Котеж 2,
двособан, VI, 43.000 евра.
„Con cept cen tar”,
063/870-74-56. 8289233)

НА ПРОДАЈУ стан 50 квм,
преко пута Лидла, ЦГ,
укњижен, сређен, високо
приземље, продајем без
посредника, 40.000 евра.
060/441-11-23. (289268)

СЛАДАК стан са галери-
јом, у близини Кеја, цен-
тар, 300 квм + 16 квм,
29.900 евра. АМК,
061/262-08-44. (289276)

ШАРМАНТНА мансарда у
центру града, 67 квм,
49.900 евра. АМК,
061/262-08-44. (289276)

МИСА, приземље, двори-
ште, четворособан, 60, те-
раса, 42.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (289296)

КОТЕЖ 1, двособан +
проширење + надоградња,
IV, ЦГ, 117. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (289296)

ГАРСОЊЕРА, шири цен-
тар, нова, приземље,
укњижена, 23 квм + тера-
са, 24.000 евра. 060/559-
47-94. (289283)

КОТЕЖ 1, једнособан, 35,
ЦГ, сутерен, 20.000, усе-
љив. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289296)

ЦЕНТАР, америчке зграде,
четворособан, ЦГ, VII/VII,
65.000.  „Лајф”, 061/662-
91-48. (289294)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2,
В. Булевар, 45.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (289156)

ПРОДАЈЕМ нов одмах
усељив, четворособан
стан, дуплекс, 115 квм,
подно грејање, лифт, Иве
Курјачког 35, 69.000 евра.
069/214-41-49. (289209)

СТРОГИ центар, 173 квм,
салонски, идеалан и за по-
словни простор.(470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (289156)

ЦЕНТАР 2.5, ЦГ, одличан,
47.000; дворишно ренови-
рано, 65, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (289158)

ДВОИПОСОБАН стан,
строги центар, 58.000.
064/171-22-70, 064/090-
10-92. (289188)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61
квм, сређен. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(289160)

СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, усељив, вла-
сник. 064/327-54-10. (289173)

ОСЛОБОЂЕЊА, двори-
шни, једнособан, 32 квм,
подрум, 16.000, договор.
(336), „Олимп”. 351-061,
063/274-951. (289247)

ТАМИШ КАПИЈА, двоипо-
собан, 78 квм, iv, цг, дво-
страно орјентисан, 72.000,
договор. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(289247)

НОВА МИСА, трособан,
ВП, 90 квм, гаража,
49.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (289245)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, трећи
спрат, лифт, ГА, могућ-
ност ЦГ. Звати после 17
сати. Тел. 064/119-60-06.
(289145)

ТЕСЛА, двособан, I, 53
квм, TA, 35.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(2890296)

ТЕСЛА, новије зграде, јед-

ноипособан, III, 40.000;

двоипособан, 42.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(289294)

СОДАРА, једноипособан,

II, 40.000, Горњи град, ре-

новиран, дворишни,

23.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (289294)

КУПУЈЕМ једнособан или

једноипособан стан. Ис-

плата истог дана. 064/385-

31-15. (287498)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (289245)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” пореб-

ни станови, куће, плацеви,

брза сигурна реализација.

061/662-91-48. (289294)

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-

требни станови на свим

локацијама, брза реализа-

ција. (067), 063/744-28-

66. (289296)

КУПУЈЕМО станове и куће,

исплата одмах. (679),

„Трем 01”, 0673/836-23-

83. (289131)

КУПУЕМО мањи стан у

згради, готовина. 060/551-

64-50. (289151)

ИЗДАЈЕМ празан стан са
грејањем на ТА пећ.
066/656-28-62. (289078)

ИЗДАЈЕМ две гарсоњере
са парним грејањем, са
стварима. 061/187-09-03.
(289076)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен комфоран стан,
Цг, кабловска, интернет,
интерфон, 170 евра, депо-
зит. 063/246-509. (289073)

ПОТРЕБНА цимерка за за-
једничко становање.
063/246-509. (289073)

ИЗДАЈЕМ фул намештену
гарс9оњеру, Котеж 1, на
дуже. 064/137-63-19,
066/494-900. (289106)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
поред Кеја, Цг, лифт. Тел.
064/370-97-09. (289109)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (289126)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
1, у Панчеву, 40 квм, су-
пер сређен и намештен,
250 евра месечно.н
064/184-57-50. (289132)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
комплет намештен у центру
Панчева, приземље, етажно
грејање на гас. Тзел.
063/311-369. 8289153)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан, стан, Котећж 1, ЦГ,
130 евра, депозит.
063/804-12-72. (289158)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског зе-
мљишта, северна зона,
преко пута Секиног сала-
ша. 062/102-89-16. (289260)

КОЗЈАК, прелепа, укњи-
жена, ЕГ, 57 ари, СУ + ВП,
160, 22.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (289296)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 4.5
ара, темељ, папири, водо-
мер, 19.500.  (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (289296)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-
љарцу. 063/895-85-79.
(289045)

ПРОДАЈЕМ два ланца на
вечито, може и на годину.
064/123-45-70. 

КУЋА, Баваништански,
укњижена, 7/7, ПР + !, 113
квм, 36.000.  (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (289296)

ТЕСЛА, пола куће, 38.000;
центар кућа две стамбене
јеиднице, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (299294)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан у центру. Тел.

064/178-42-42. (289108)

ИЗДАЈЕМ два стана, наме-

штена, центар, може група

радника, самцима.

061/131-79-04. (289162)

ДВОИПОСОБАН, Содара,

ненамештен, депозит, за

продице са децом идеа-

лан, VII спрат, двострано

оријентисан. 062/100-93-

35. (289179)

ЈЕДНОСОБАН намештен,

централно, кабловска, ин-

тернет, депозит, нова Ми-

са, 120. 064/318-90-95.

(289181)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан на Котежу 2.

120 евра. 060/806-00-06.

(289190)

ГАРСОЊЕРА за издавање,

46 квм, са етажним греја-

њем, у строгом центру

града, близу Авив парка,

са погледом на Динамо,

новоизграђен, у Панчеву.

064/440-20-89, 063/775-

84-53. (289193)

ИЗДАЈЕМ намештен, дво-

собан стан, 64 квм, у стро-

гом центру. Тел. 061/621-

32-18. (289204)

ИЗДАЈЕМ лепо опремљене

собе са купатилом и упо-

требом кухиње, нова Миса.

060/004-69-69. 8289206)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан.

064/565-41-96. (289264)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан у центру.
062/978-34-26 (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ потпуно наме-
штен стан, 60 квм, Котеж
2, 200 евра. 063/101-10-
13. (289046=

КОТЕЖ 2, двособанс тан,
намештен, издајем, 200
евра. 064/823-88-59. (289028)

КОТЕЖ, намештен стан у
кући, све засебно са пар-
ним грејањем, 47 квм, са
свим дажбинама, IPTV,
wi/fi, 160 евра. К064/313-
90-41. (289056)

ЧЕТВОРОСОБАН супер-
комфоран, намештен,
центар, грејање, 400 евра
месечно. 064/054-55-54.
(289101)

ИЗДАЈЕМ стан, 60 квм,
Котеж 1, код Фабега, IV
спрат, лифт, ЦГ. 063/694-
451. (289080)



Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА

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

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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Потребни
радници 

на живинарској
фарми

063/401-869
(ф)

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

(1/289177)

Štampariji CARDS PRINT doo

potreban radnik sa minimalnim
iskustvom rada na sito-štampi

Mesto rada: Kudeljarski nasip prva 124-g,

Pančevo

Poslati CV na adresu: info@cardsprint.rs

Štampariji CARDS PRINT doo

potrebna radnica za šivenje
okovratnih trakica

Potrebno radno iskustvo minimum 3 meseca.

Mesto rada: Kudeljarski nasip prva 124-g, Pančevo

Poslati CV na adresu: info@cardsprint.rs

Štampariji CARDS PRINT doo

potrebna radnica/radnik za rad
u call centru (podrška klijentima)

Potrebno radno iskustvo na istoj ili sličnoj poziciji

Mesto rada: Pančevački put 47, Beograd

Poslati CV na mail adresu: jobs@cardsprint.rs

Građevinsko preduzeće GRADCOM BUILD d.o.o. 
Pančevo

O G L A Š A V A
potrebu za radnim mestom:

Rukovalac građevinskim mašinama

POTREBNI USLOVI:

– diploma, sertifikat ili uverenje za rukovaoca

građevinskim mašinama,

– najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima

rukovaoca građevinskim mašinama,

– sposobnost da uspešno obavlja zadate aktivnosti,

– vozačka dozvola B kategorije.

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI:

– upravljanje novim građevinskim mašinama bager

guseničar 25 tona i kombinovana radna mašina,

– staranje o ispravnosti građevinske mašine i doku-

mentacije,

– pridržavanje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja

na radu.

Prijave ili CV slati na mail: posao@gradcombuild.rs

ili se javiti na telefon 064/877-26-91

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

КОНКУРС
за пријем у радни однос:

1. Приправници на стручној пракси – следеће стручне спреме:економски, саобраћајни, 

машински и туристички смер

• Организујемо једнодневне излете из Панчева у манастире Тумане и Нимник, са обиласком

Голубца. Резервација је обавезна, ограничен је број путника. 

Термини су: 22. март (Младенци); 12. април (Цвети) и 19. април (Васкрс)

• Једнодневни излет, Темишвар – 7. и 8. март. 

Полазак из Панчева (жене 1.000 динара, мушкарци 1.200 динара). Резервација обавезна

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке или трансфере из Панчева

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2, на дужи вре-
менски период. 069/789-
524, 063/160-27-09.
(2891237)

КОТЕЖ 2, двособан и дво-
ипособан стан, 200 евра.
Con cept cen tar, 063/870-
74-56. (289233)

ИЗДАЈЕ се једноипособан
намештен стан на Тесли,
ЦГ. 064/224-85-60, звати
после 18 сати. (289252)

ИЗДАЈЕМ локал, Змај Јо-
вина. Климатизован цен-
трално, 40 квм.063/861-
52-08. (СМС)

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

ХИТНО, локал, пијаца,
10,52, у раду, приземље,
7.500. (067), „Милка М”,
063/744-28-66. (289296)

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

ИЗДАЈЕМ халу, производ-
но-пословни простор 150
квм, Баваништански пут.
063/644-353. (288911/р/)

ЛОКАЛ, продаја, 28 + 12
квм, сређен, ТЦ Змај Јови-
на, први до Његошеве.
063/489-958. (289113)

ИЗДАЈЕМ локал, 70 квм,
Синђелићева 35, шири
центар. 064/217-48-56.
(289111)

ПРОДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру Трубач, II
спрат, 17,5 квм, 7.000 евра.
063/850-02-66. (289048)

ИЗДАЈЕМ два локал по
105 квм, В. Р. Путника 17,
у дворишту, паркинг,
одвојено или заједно.
062/272-510. (289225)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, први на улазу, бив-
ша мењачница. 064/404-
91-49, Бошко. (289063)

ИЗДАЈЕМ локал, центар.
065/348-48-90. (289058)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,  у
Панчеву. Д. Жарка Фога-
раша 48. 064/866-22-70.
(289242)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/722-49-98. (ф)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, 64 квм. 013/341-173,
061/178-97-40. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал 36 квм, у
самом центру, повољно.
Тел. 063/861-90-53. (289281)

ПРОДАЈЕМ започету халу
и 15 ари плаца, шири цен-
тар, камионски улаз.
063/389-972. (289273)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, одлична лока-
ција, смартблок, повољно.
064/006-43-33. (289271)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 75 квм, центар.
063/389-972. (289273)

РЕСТОРАН тражи кувара
и конобара. Контакт
069/248-88-26 (СМС)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ
КАНЦЕЛАРИЈИ потребан
правник. Пријаве на
advju kic @gmail.com. Тел.
064/668-87-78. (ф)

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

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

ПРОДАВАЦ-КОМЕРЦИЈА-
ЛИСТА, са искуством за
рад на стоваришту грађе-
винског материјала за
стално или повремено, по-
требан. 062/772-787. (ф)

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

РЕСТОРАНУ брзе хране у
граду, потребна озбиљна
радница од 30 до 40 годи-
на. Плата добра. Обезбе-
ђен бесплатан стан и хра-
на. Обавезна пријава. Тел.
066/932-67-51. (ф)

ПЕРЛИ потребан конобар
и козметичар (нокти, де-
пилација, педикир).
065/344-54-66. (289222)

SI LEX DOO тражи радни-
ке за рад у производњи
фасадних материјала. Бо-
ре Шипоша 9-б. Тел.
063/109-78-88. (289243)

БАРМЕН потребан би-
строу „Кокошка”.
064/126-83-53. (289051)

КУВАР потребан рестора-
ну у центру града.
064/126-83-53. (289051)

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР-
СКОЈ радњи „Elek tro in” из
Панчева поребни електро-
инстлатери са и без иску-
ства. 064/179-27-83. (289039)

ПОТРЕБАН возач у пека-
ри.  CV – mail: pe ka ra smi -
lja nic@mts.rs . (289111)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у Кафе „Azu ru” , тип коно-
барица. Насеље Миса,
Панчево. 063/319-139.
(289029)

ПРОДАЈЕМ посао у раду –
ћевабџиница, са комплет-
ним инвентаром. 061/807-
62-99. (289259)

ЧИСТИМ шут, дворишта,
подруме, таване,  шупе и
гараже, рушим старе
објекте. Повољно. Златко.
063/196-54-56. (289096)

ВРШИМ селидбе у свим
правцима, износим стари
намештај и непотребне
ствари, повољно.  Златко.
063/196-54-56. (289096)

ПРЕВОЗ комбијем, ствари
и разне робе, повољно.
Златко. 063/196-54-56.
(289096)

ПОТРЕБНИ конобари, до-
стављачи хране и помоћно
особље у кухињи. За све
информације јавити се на
060/052-78-99. (289092)

ПОТРЕБНИ радници, хит-
но, за рад у месари „Биф-
тек” Панчево, (роштиљ,
месара, деликатес).. Кон-
такт особа: Ивана,
069/169-58-36, Гордана,
069/240-44-61. (289042)

САЛОНУ у центру потре-
бан фризер са искуством,
плата 30.000. 065/555-54-
44. (289125)

ПОТРЕБАН радник .- при-
јем и поправка дрвених
палета. 064/106-81-11.
(289116)

ПОТРЕБНА жена за спре-
мање јела пензионеру. На-
докнада у бесплатним об-
роцима и делом у новцу.
064/123-16-60. (289135)

ПОТРЕБНА радница за пе-
кару и пицерију, Ул. Вељка
Пњетровића 12.а.
063/130-75-40. (289142)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобра-
ћајна школа, пет година
искуства на пословима во-
зача или поседовање Ц ка-
тегорије са било којом
средњом школом. Контакт
Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним да-
нима од 8 до 16 сати. (289154)

ШИВАЋОЈ радионици у
Омољици, потребне шнај-
дерке за шивење на инду-
стријским машинама.
065/210-41-52. (289266)

BE DEM ENE RGY SO LU TI -
ONS тражи точиоца за рад
на гасној станици. Услови:
средња стручна спрема,
годину дана радног иску-
ства. Контакт Марија Си-
моновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16
сати. (289154)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Б
категорије, магационер за
дистрибуцију пића We i fert,
062/446-291. (289197)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
Strong Wash потребан
радник са искуством.
060/758-30-03. (289224)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. Тел. 065/882-
30-37. (289278)

РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку, потребни рад-
ници у продаји и кухињи.
063/216-788. (289269)

СЕНДВИЧАРИ Буба, по-
требан радник на роштиљу
и конобар. 064/144-33-01.
(289267)

ПОТРЕБНА жена за спре-
мање пословних просто-
рија и хотелског смештаја.
Тел. 064/646-66-10. (ф)

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

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(289191)

ИЗДАЈЕМ ХАЛУ
220 квм, на 
Новосељанском
путу 171-г,
у Панчеву.

Намена простора

– више опција

Контакт телефон:

063/772-59-18
(ф)
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Kompanija Euro Bravo bavi se proizvodnjom ALU I PVC 

stolarije i proizvodnjom fasada.

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

Za sve informacije zvati radnim danima od 9 do 17 sati

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

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

063/897-55-04
(2/289177)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине

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

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине

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

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 8 у ламели 9, укупне површине

32,55 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 500,00 динара по мет-

ру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана

објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-

ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-

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

лене пијаце у Панчеву.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ

Број: 353-02-2302/2019-03

Београд

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29.

став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну

средину („Сл. Гласник РС” 135/04, 36/09), даје

следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи

и организације да је овај орган донео Решење но-

сиоцу пројекта „Еко Мабер Инжењеринг” д.о.о.

Панчево, о немању потребе за израдом Студије о

процени утицаја на животну средину за пројекат:

мобилно постројење за третман неопасног отпада

на територији Републике Србије.

Заинтересована јавност може да изврши увид у

садржину решења сваког радног дана од 11 до 14

сати у просторијама Министарства заштите животне

средине у Београду, Ул. Омладинских Бригада 1, со-

ба 428 и на вебсајту http://www.ekologija.gov.rs/oba-

vestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/. 

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу

изјавити жалбу Влади Србије на предметно Реше-

ње, путем овог органа, у року од 15 дана од дана

објављивања огласа.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС” број

135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 20.

02. 2020. године на основу захтева носиoца

пројекта „ALFA PLANT SYSTEM” DOO, Улица Ке-

стенова бр. 4, Панчево, донео решење број: XV-

07-501-7/2020 којим је утврђено да за пројекат По-

љопривредни комплекс – стакленик и постројење

за производњу неопходне енергије за процес по-

љопривредне производње у стакленику на кат.

парцели бр. 17584/2 К.О. Панчево, на територији

града Панчева, није потребна процена утицаја на

животну средину.

Увид у решење из претходног става може се оба-

вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-

вотне средине Градске управе Града Панчева,

Панчево, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 617,

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, а

преко овог органа. 

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

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

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

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

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 на

кат.парцели бр.4198/3 К.О. Панчево, за планирану

изградњу вишепородичног стамбено-пословног

објекта По+П+2+Пс, у улици Максима Горког бр. 2,

израђен од стране „Active House”, Панчево, за ин-

веститорa ДОО „Бис Информатика” Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у 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 време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 28. 02. 2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и ком-
плетна адаптација купати-
ла. 061/249-29-90. (288570)

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

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирања, повољно.
063/865-80-49. (289049)

ИЗВОЂЕЊЕ молерско-гип-
сарских радова. 061/636-
27-10. (289070)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правке, преправке купати-
ла, славине, вентили, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (289097)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (289112)

ЕЛЕКТРИЧАР: инсталаци-
је, бојлери, индикатори,с
ервис клима, беле технике.
060/521-93-40. (289120)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/369-846. (289119)

КОМБИ превоз робе и се-
лидбе. 063/841-65-39, Не-
ша. (289129)

ЧИСТИМО подруме, тава-
не, гараже, превоз обезбе-
ђен. 063/841-65-39. Неша.
(289129)

КАМИОН кипер: шљунак,
песак, сејанац, ризла...
утовар и одвоз шута.
060/474-74-57. (289152)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. 064/354-
08-09. (289186)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да лупозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(289155)

ПЕНЗИОНЕР, чувам све
врсте грађевинских објека-
та, повољно. 013/352-203,
звати око 21 сат. (289155)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, радимо све посло-
ве., 061/321-77-93. (289202)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, по-
правке, одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59. (289199)

ПАРКЕТ, хобловање, лаки-
рање и фуговање. Вишего-
дишње искуство. Повољно.
065/248-92-59. (289196)

ГИПСАРСКИ радови, брзо,
повољно. 065/523-02-73.
(289191)

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, купатила,
гаража. 062/235-839,
013/345-874. (289223)

МАТЕМАТИКА: ЗАВР-
ШНИ ИСПИТ ЗА ОСНОВ-
ЦЕ, МАЛА МАТУРА.
064/968-86-64. (289217)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња, канализационих це-
ви машинским путем.
062/640-741. (289213)

ЧАСОВИ за основце, од I
до IV разреда. 064/033-
38-83. (289212)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи, при-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (289211)

ВРШИМО поправке и пре-
правке кровова. 060/603-
49-30. (289263)

ТЕРЕНСКО заваривање,
израда, монтажа челичних
конструкција, репаратур-
но заваривање. 060/424-
29-93. (289236)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, обраде око
прозора, комплетне адап-
тације. 063/893-39-94.
(289238)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (289240)

ПРЕВОЗИМ кипером: пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(289246)

ШЉУНАК, песак, сејанац.
Одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика. Лаза.
065/2334-23-38. (289293)

МОЛЕРСКО-КЕРАМИЧАР-
СКИ радови, гипс, тапете,
изолација, кречење, глето-
вање, керамика и фаса-
дерске услуге. 060/145-99-
09, керамичар – 060/037-
13-90. (2890241)

ОБАРАЊЕ табала, крчење
плацева, одношење ства-
ри, рушења, итд. 060/035-
47-40. (289244)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, бето-
нирања, ископи, обарање
стабала. 064/122-69-78.
(289244)

ПОМОЋ у кући старијој
особи. 062/343-895.
(289250)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (287623)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com   (289112)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253-
028, 064/444-66-74. (289112)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације
по Србији.   063/253-028,
064/444-66-74. (289112)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће че-
ковима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(289112)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електроинсталације, заме-
на табли, расвета.
063/644-353. (289112)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, оправке старих, но-
вих кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (289161)

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

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (289285)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55. (289292)

ТЕПИХ сервис „Путник”.
Дибомслп прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (289284)

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

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

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски радови,
постављање ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(289279)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (289054)

РОЛО-НАЈ нуди израду,
уградњу роло-челичина
заштитна врата, тенда,
најповољније. 063/894-21-
80. (289176)

РОЛО-НАЈ нуди: поправ-
ку, уградњу, ролетна, ве-
нецијанера, тракастих за-
веса, најповољније.
063/894-21-80.  (289176)

РОЛО-НАЈ нуди уградњу-
израду хармо-врата, туш-
кабина, комарника, најпо-
вољније. 063/894-21-80.
(289176)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних рисиверА, ДА-
ЉИНСКИХ. Нова адреса:
„Плус”, Браће Јовановић
56. 063/877-38-21,
066/579-39-58. (289219)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту, АТП-а на име Јовић
Ратко. (289047)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту, АТП-а на име Ана
Вуковић. (2890349

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту, АТП-а на име Ђор-
ђе Печеновић. (289159)

КУЋНА распродаја женске
гардеробе, јакни, обуће,
торби, џаб-џабе. 069/417-
41-20. (289140)

ОГЛАШАВАМ изгубљеном
личну карту издату у Пан-
чеву на име никола Нико-
лаидис. (289082)

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

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ

ЦОЦА

Почивај у миру друже мој.

ШОЛЕ

(31/289094)

Последњи поздрав сестри и тетки

МИРКИ АЛЕКСИЈЕВИЋ
од породица: МОЧОРКА, ТОДИЋ, АНЂЕЛКОВИЋ

и ХАЈДУКОВИЋ
(46/289134)

НЕВЕНКА ИВАНЕЖА

Драга наша!

Било је лепо дружити се са тобом.

Чекали смо те и молили Бога да нам се вратиш.

Била си јака, али бол је био јачи. Почивај у миру

и спокоју драга Нено, а твоје комшинице ће те

чувати од заборава.

ЈЕЦА и ДРАГИЊА
(50/289141)

Последњи поздрав

комшиници

НАДИ

ВУЈОВИЋ

Станари

у Д. Туцовића 7

(38/289110)

22. фебруара 2020. године напустила нас је наша

НАДА ВУЈОВИЋ
1953–2020.

За све пољупце твоје,

за очи које се боје,

за сваку твоју сузу

која није потекла,

за све што си ми рекла,

за све што си ми дала,

за све, за све ти, мајко, хвала.

Ћерка МИЛИЦА, зет НЕНАД и унука ПЕТРА

(59/289166)

Последњи поздрав драгој пријатељици

НАДИ ВУЈОВИЋ
Отишла си тихо и неприметно.
Вољени никад не умиру. Нека те анђели чувају.

МИЛОМИРКА БОГДАНОВСКИ са породицом
(51/289144)

Последњи поздрав

НАДИ ВУЈОВИЋ

од КЕПЕ, КОСТЕ, БРАНКИЦЕ и ЉИЉЕ

(53/289147)

Напустила нас је наша прија

НАДА ВУЈОВИЋ
1953–2020.

С поштовањем и љубави – збогом.

Пријатељ УРОШ и прија ЉУБИНКА
(60/289166)

Драгој супрузи

АНЂИ ИВАНОВИЋ
1943–2020.

последњи поздрав од супруга ВОЈИСЛАВА
(66/288989/р)

НАДА ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав другарици Нади од другарице

СЕНКЕ.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.
(67/289180)

Последњи поздрав

стрини

НАДИ

ВУЈОВИЋ

Заувек у нашем сећа-

њу и срцима.

Од МИЉАНА

са породицом
(76/289200)

Последњи поздрав

МИРКИ
Када се овако прекине пријатељство остаје туга и пра-
знина.

МИРЧИЦА, ПАЦА и ПЕРА
(96/289254)

Последњи поздрав

ДАНИЦИ

ЦРЕПАЈАЦ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(95/289253)

Последњи поздрав драгом колеги

МАРТИН ПАУЛОВ
1956–2020.

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. Панчево

(104/ф)

Последњи поздрав

комшији

СТЕВАНУ

ОПАЧИЋУ

од комшија

из зграде

у Моше Пијаде 122

(15/289067)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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Последњи поздрав

комшиници

РАДМИЛИ

КЕПИЋ

од станара

у С. Новаковића 1

(9/289059)

19. фебруара 2020. на-
пустила нас је драга ку-
ма и бивша комшиница

РАДМИЛА

КЕПИЋ

Увек ћемо се сећати

твог лика.

ВИКТОР и САША
(10/289059)

19. фебруара 2020. преминула је драга мајка и свекрва

РАДМИЛА КЕПИЋ
1934–2020.

Чуваћемо те заувек у нашим срцима и мислима.

Син СТЕВАН и снаја ЛЕНКА
(11/289059)

ДУШАНКА МИЛЕВСКИ
1935–2020.

Последњи поздрав мајци.
Син МИЛАН, снаја МИРА и унука СНЕЖАНА

са породицом
(25/289087)

ДУШАНКА
МИЛЕВСКИ

Последњи поздрав дра-

гој баби од унуке СНЕЖЕ

са породицом
(24/289086)

ДУШАНКА

МИЛЕВСКИ

Последњи поздрав дра-

гој баби од унуке ДУШИ-

ЦЕ
(26/289088)

АНИЦА ПАНДУРОВИЋ
1956–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћена породица ПАНДУРОВИЋ
(27/289089)

Последњи поздрав

РАДМИЛИ КЕПИЋ

Син МИЛАН, снаја ВЕРА, унука РАДМИЛА и

праунука МИЛАНА
(47/289136)

Отишла је у тишини, достојанствено,

ИЛИНКА НОВАКОВИЋ

Велики човек наш пријатељ. Волела је људе, волела је
да ради, учи и себе даје несебично.

ТАЊА ЈОВАНОВИЋ са децом
(56/289157)

Нашу драгу

ВЕРИЦУ СТЕПАНОВ
1934 – 20. I 2020.

По њеној последњој жељи испратили смо,

24. фебруара 2020, на Ново гробље у Бео-

граду – у Врт сећања, уз присуство најуже

породице.

Ожалошћени: сестра МИМА и браћа

МИЛЕ и ДУЛЕ са породицама

(64/289174)

С болом и тугом се опраштамо од нашег вољеног

ИЛИЈЕ ВЛАЈИЋА

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја
доброта и племенитост. Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Последњи поздрав вољеном супругу и оцу од
супруге МИРОСЛАВЕ, ћерке ДАНИЈЕЛЕ и сина
ФИЛИПА

(73/289192)

ИЛИЈА ВЛАЈИЋ

Вечност није довољна да се заборави твој ведар

дух. Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав драгом брату од сестре

МИЛЕВЕ са породицом

(74/289192)

ИЛИЈА ВЛАЈИЋ

Твоја племенита душа и честит живот заслужује

вечно сећање на тебе.

Последњи поздрав драгом брату од сестре ЈЕЛЕ

и зета ЈОВЕ са породицом
(72/289192)

АНГЕЛА ЕРДЕЉАНАЦ
17. IX 1935 – 21. II 2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: ЖИКА, ЗОРАН, ДАРКО и СИЛВИЈА
(84/289215)

24. фебруара 2020. престало је да куца велико срце нашег драгог

СЛОБОДАНА СИМИОНИДИСА

Сахрана је обављена 26. фебруара 2020, у 13 сати, на гробљу Котеж

у Панчеву.

Заувек си у нашим срцима!

Твоја супруга МИРА, синови САВАС и ИВАН, брат МИРОСЛАВ

и сестре МИРОСЛАВА и МАРИЈА са породицама

(98/289256)

СЛОБОДАН СИМИОНИДИС

Последњи поздрав од брата МИРОСЛАВА са по-

родицом
(99/289256)

Напустио нас је наш вољени супруг, тата и

деда

ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
1943–2020.

Бићеш увек део нас и у нашим срцима.

Сахрана ће се обавити 27. фебруара 2020,

у 15 сати, на Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга НАДА, 

ћерке СИЛВИЈА и СЛАВИЦА, 

унук МИЛОШ и зет ДРАГАН

(103/289280)

АНГЕЛА

ЕРДЕЉАНАЦ

Упознати вас било је

задовољство. Имати

вас за пријатеља би-

ла је част.

СОЊА и МИША

(108/289297)

22. фебруара 2020. упокојила се наша

МИРЈАНА ЂУРИШИЋ
1933–2020.

Хвала за сву љубав и пажњу коју си нам пружила.

Ожалошћени: снаја ОЛГА, унук МИЛЕ

и унука ЈЕЛЕНА са породицама

(105/289288)

Последњи поздрав мајци, ташти и баки Мири

МИРЈАНА ЂУРИШИЋ

од ћерке ЉУБИЦЕ, зета БОШКА, унука БОЈАНА

и СЛОБОДАНА са породицама
(106/289288)

Последњи поздрав

нини

МИРЈАНИ

ЂУРИШИЋ

од породице

ВУКОВИЋ

(107/289288)

300-820, 300-830
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

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

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

2. марта навршавају се две тужне године откако није с нама наш

ПАВЛЕ КАТНИЋ

Остала је туга, велика празнина и бол у нашим срцима. Заувек ће-

мо чувати и памтити твој оптимизам, љубав, доброту и пожртвова-

ност што си несебично даривао својој породици и пријатељима.

Твоји најмилији: супруга РУЖА, син ЗОРАН, 

снаја САНДРА и унуци НАТАЛИЈА и ЛУКА

(61/289168)

МАРТА МИЛЕУСНИЋ
3. III 2010 – 3. III 2020.

Баба, нисмо те заборавили.

ДУШАН, СРЂАН и ВЛАДИМИР

(70/289185)

ЈОВАН ХРЋАН
3. III 2000 – 3. III 2020.

Време које је прошло није ублажило нашу тугу.

Твоји најмилији
(77/289201)

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ ВУЈКОВИЋ

1998–2020.

Прошле су двадесет две године откако си поги-

нуо бранећи отаџбину. Заувек ћеш живети у на-

шим срцима и никада те нећемо заборавити.

Твоји: ДУШАН и САЊА
(78/289205)

28. фебруара 2020.  навршавају се две године откако
ме је напустила моја незаборавна супруга

КАТА ДРАГОЈЛОВИЋ
Почивај у миру.

Твој ВИТА
(80/289208)

28. фебруара навршава-
ју се две године од смрти

БЛАГОРОДНЕ

ЦВЕТАНОВИЋ

БЛАГЕ
Године пролазе а бол и
туга за тобом остају.

Супруг ВОЈИН
и син САША

(81/289210)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОРОДНА

ЦВЕТАНОВИЋ

БЛАГА
Нема дана да те се не се-
тим и на тебе не мислим.
Мајка, недостајеш.
Ћерка МАРИНА, зет ЛА-
ЈОШ и унук ВИКТОР

(82/289210)

2. марта 2020. навршавају се три године откако није са нама

наша

ЗОРИЦА НАУМОВСКИ ЗОКА

Њени најмилији

(83/289214)

БИЉАНА АЋА
2008–2020.

Драга наша Биљо, пре дванаест година отишла си на
пут без повратка, међу анђеле. Али ниси отишла зау-
век, у нашим срцима живиш. Наша срца памте твој мио
лик, чују твој лепи осмех и осећају твоју доброту и за-
грљај. Наш живот после тебе Бико је у болу и сузама. 

Воле те мама, тата, брат, сестра, 

сестрићи, зетови и баба МИЛКА
(85/289218)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ
1968–2017.

Тето моја, пуно нам не-
достајеш.

Воли те сестричина
БИЉАНА са породицом

(87/289231)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ
1968–2017.

Тето моја, у срцу те чу-
вамо, вољени никад не
умиру.

Твоја сестричина
ЉИЉАНА са породицом

(88/289231)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ
1968–2017.

Пуно ми недостајеш...
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.
Твоја сестра СЛАВИЦА

и зет БОБАН
(89/289231)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ
1968–2017.

Зоко, знаш колико смо
те волели, а само да
знаш колико нам недо-
стајеш.
Неутешна мајка БОГДА-
НА и отац БОЖИДАР

(90/289231)

Десетогодишњи помен

ПЕТАР МАРКОВ
Неизмерну тугу и бол за тобом не може време

да избрише, јер увек си био део наших живота

и вечно ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју

време не лечи.

Поносни смо што смо те имали и тужни што

смо те изгубили.

Сећање на тебе увек ће чувати породице МИ-

ШКОВИЋ, ПАНДУРОВ, ЈОВАНОВ, тетка ЂЕКА

и брат ПЕКИ

(91/289232)

СЕЋАЊЕ

ЛИДИЈА

ВЕЉКОВИЋ
2000–2020.

Чувамо те у нашим ср-
цима. 

Супруг ПРЕДРАГ, 
ћерка БОЈАНА

и син НИКОЛА
(93/289235)

ПЕТРЕ

ФИЛИПОВСКИ
25. II 2001 – 25. II 2020.

Заувек ћеш бити у

нашем сећању.

Син НЕНАД

са породицом

(94/289248)

Обавештавамо рођаке и пријатеље да ћемо у по-

недељак, 2. марта 2020, у 11 сати, на гробљу у

Идвору, давати четрдесетодневни помен нашем

ЖИВАНКУ ЖИВАНОВУ

Ожалошћени: супруга ДУШАНКА и синови

ВЛАСТИМИР и ВЛАДИМИР са породицама

100/289261)

25. фебруара 2020. године упокојио се

наш вољени

ЖЕЉКО РАЈЧЕВИЋ
1957–2020.

Бол и туга не мере се речима ни време-

ном које пролази већ празнином која је

остала твојим одласком.

Твоји: супруга ЛИЗА, ћерке НАТАЛИЈА,

ЈАДРАНКА и ЖЕЉКА са породицама

(101/289274)

С поштовањем опраштамо се од наше колегинице

ГОРДАНЕ ВИДЕСКИ

Колектив Опште болнице Панчево
(102/ф)
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29. фебруара навршава се четрдесет дана

откако није са нама наша вољена

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Синови ЂОРЂЕ и НИКОЛА

и супруг АЛЕКСАНДАР

(36/289104)

29. фебруара дајемо четрдесетодневни

помен нашој вољеној

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

Време не брише тугу.

Отац РАТОМИР, мајка МИРНА

и брат ИВАН

(35/289104)

Прошло је четрдесет тужних дана без на-

шег супруга и оца

РАДОСЛАВА ВУКАСОВИЋА

Много нам недостајеш.

Супруга КАТА, ћерка ЛИДИЈА

и син МИЛАН са породицама

(37/2891059

26. фебруара навршиле су се три тужне године откако нас је

напустио наш драги

СТЕВАН НАЂ

Заувек ће те волети и памтити твоји: супруга АНА, ћерка

ВИОЛЕТА и син ДЕЈАН са породицама

(49/289198)

4. марта 2020. навршавају се две године откако

ниси са нама

БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ

Отишао си брзо, неочекивано, остали смо ту-

жни, празнога срца.

Твоји најмилији

(52/2890146)

ПОМЕН

МИЛКА НИКОЛОВСКА

Нашој вољеној износимо годишњи помен 29.

фебруара 2020.

Твоји: РИСТО и МАРИНА са породицама

(54/289148)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо

29. фебруара 2020. године, у 11 сати, на гробљу

у Долову давати шестомесечни помен нашем

РАДИСЛАВУ ПАВЛОВУ

ТИЋИ
13. VI II 1949 – 5. IX 2019.

Ожалошћени: супруга НАДА, син НИКОЛА,

ћерка ИВАНА, зет БОЈАН, унучићи МИНА,

НИКОЛИНА и БОГДАН, сестрићи ПРЕДРАГ и

КАТАРИНА са породицама

(57/289163)

2. марта дајемо четрдесет дана нашем драгом

ЂОРЂУ ПОПОВСКОМ
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Супруга ГИЗЕЛА и синови ДРАГАН и СЛОБОДАН
(16/289069)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА КАРАС
4. III 2018 – 4. III 2020.

Мили наш тата и деко, бескрајно смо ти захвал-

ни што смо те имали у својим животима. Оставио

си неизбрисив траг у нашим срцима и сећању.

Поносно чувамо успомене на тебе.

Твоја НАДА са породицом
(62/289170)

БРАНИСЛАВ

НОВИЧИЋ
27. II 1997 – 27. II 2020.

Године пролазе, бол за
тобом никада.

Твоји: мама

МИЛОДАРКА и сестра

ВИОЛЕТА са породицом
(63/289172)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ
2008–2020.

Породица

(65/289175)

РАДОЈИЦА БОДИРОГА

Рашо, много ми недостајеш. Чуваћу те у мисли-

ма и срцу заувек.

Сестра СТАНКА са породицом
(68/289182)

РАДОЈИЦА БОДИРОГА

Прошло је годину дана откад си ме прерано

оставио у болу и сузама за тобом.

Сестра МИКА
(69/289183)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ

ГВОЗДЕНОВИЋ
1. III 2001 – 1. III 2020.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији
(40/289118)

Пролази тужних годину дана без тебе...

РАША БОДИРОГА
У суботу, 29. фебруара 2020, у 11 сати, одржаће се јед-
ногодишњи помен.

Твоји: ћерка ТИЈАНА, зет ИВАН и унука ХАНА
(79/289207)

28. фебруара 2020. навршава се годину дана од прера-
ног одласка наше драге

РУЖИЦЕ КИШ
Заувек ће бити у срцима њених најмилијих.

Син МИЛОШ и сестра ЕРЖИКА са породицом
(75/289195)

ВИНКА

ПАНИЋ

ИЛИЋ
28. II 2015 – 28. II 2020.

Време је пролазно, а

сећање живо. 

Твоја мама и сестра
(86/289221)

Сећање на драге родитеље

ПЕТРОВИЋ

ПРОКОПИЈЕ СТАНИКА

ПРОЛЕ НИНА
2000–2020. 1996–2020.

Њихова деца: БОРКА, ПЕТКАНА, 

ПЕТАР и МОМИР
(92/289234)

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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2. марта навршава се шест месеци откада

није са нама наш вољени

ЈУГОСЛАВ МИЋИЋ
1975–2019.

Време пролази, а сећање остаје.

Ожалошћени: супруга БИЉАНА, 

синови МАРИО и МИХАЈЛО, 

мајка ЦВЕТА и брат ЈОРДАН

(8/289055)

Прошло је девет година откако није с нама

наш

МИТАР СТОЈКОВИЋ

Супруга МИЛЕВКА, син НЕБОЈША, ћерка

НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА и унучад

АНДРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

(13/289062)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР РАЈКОВИЋ

ВЛАДА
2003–2020.

Колика је била весела твоја нарав, увек

велики осмех, толика је наша туга и бол

за тобом.

Твоји најмилији

(19/2890075)

14. марта 2020. навршава се годину дана откад нас

је напустила наша драга мајка, свекрва и бака

ЈОВАНКА ТОМИЋ ОКА
1924–2019–2020.

Помен ће се одржати 7. марта 2020, на Новом

гробљу у Панчеву, у 11 сати.

Не заборављају те твоји: ПЕРА, ЦЕЦА, ЉИЉА,

ГОРАН и ИВАН са породицама
(20/289091)

ПОМЕН

БОРА СТОЈАДИНОВ
26. II 2018 – 26. II 2020.

Прође две године откако није с нама, знам да је нашао
спокој и мир, а да га тамо чувају анђели.
(22/289084)

                                                                                                        ДАДА

СЕЋАЊЕ

СВЕТИСЛАВ АНЂЕЛКОВИЋ БРАЦИКА
29. II 1992 – 29. II 2020.

књижар из Панчева
Породица

(30/289093)

ЛИДИЈА НИКОЛОВСКА

Прерано си отишла.

Никада те нећу заборавити.

Почивај умиру, нека те чувају анђели

ЦУМЕ

(32/289098)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈОВАН ЏИВЏАНОВСКИ
1. III 1992 – 1. III 2020.

Твоји: ЗОРИЦА, ИВАН и СЛАВКО са породицама
(33/289099)

ПОМЕН

5. марта 2020, у 12 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо четрдесетодневни помен нашем

ЈОВАНУ РАЈИЋУ ФРАНЦУЗУ

Ћерка ЈОВАНА, МИША, КАЋА и РАДА

(34/289102)

ПОМЕН

ДРАГАН РАДОВИЋ
2005–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Вољени никад не умиру.

Ћерке АЛЕКСАНДРА и КРИСТИНА

(39/289114)

ГОРАН РАДОЈЧИЋ

Недостајеш...

ЖАРКО и МИЛОЈКА

(41/289121)

IN ME MO RI AM

27. II 2005 – 27. II 2020.

др БИЉАНА ГРУЈИЋ

КОВИЈАНИЋ
интерниста-кардиолог

И у сну и на јави.

Њени: ЉУБИЦА и МИЛАН

(42/289123)

IN ME MO RI AM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА ДРАГАН ЂОРЂЕ
1935–1987. 1961–1997. 1933–2017.

Живите у нашим мислима.

ЗОРАН с породицом
(44/289127)

СЕЋАЊЕ

РИСТА ПАВКОВИЋ
2012–2020.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе,

твоју љубав и доброту коју си нам пружио. 

Живећеш у нашим срцима све док је нас.

Твоји најмилији

(45/289170)

2018–2020.

ДЕЈАН

ДАНКУЦ

Нека те у вечном ми-

ру прати наша љубав

јача од заборава.

Твоји најмилији

(55/289150)

СЕЋАЊЕ

др ЗОРАН

МАРКОВИЋ
4. III 2004 – 4. III 2020.

Брат МАРИНКО

МИЋАНОВИЋ

с породицом
(71/289187)

У суботу, 29. фебруара
2020. године, даваћемо
годишњи помен на пра-
вославном гробљу у
Старчеву, у 11.30

САВКА РАТИЋ

Вечно ћеш нам недоста-
јати.

Твоји најмилији

(97/289255)

300-820, 300-830
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У недељу, 1. марта, у 11.30, дајем годишњи по-

мен мојој вољеној супрузи

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

Прође година, а туга и бол не, остала су сећања

и успомене на лепе дане.

Твој супруг МИЛАН

(1/289037)

Годину дана је прошло

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Брат БАНЕ и снаја СЛАВИЦА
(7/289053)

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
Навршила се година, а време не умањује бол за тобом.
Остаћеш вечно у мом срцу и живећеш јер вољени ни-
када не умиру.

Твоја верна другарица ЉИЉА
(2/289044)

Годишњи помен

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
Недостајеш!

АНА, ВАСА, ЧАКИ и СНЕЖА
(5/289053)

Прошла је година

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
Тето, тако нам недостајеш.

Твоји: БРАНА, ЈЕЦА и МИЛЕ
(6/289053)

Година прође, ти остајеш

ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ

1974–2019.

МАРИЈА, РАЈКО, МИЛАН и ЈОВАНА

(3/289052)

Година прође

ЉУБА

ЛАЗИЋ

Заувек ћеш бити ту.

Мајка МИЛИЦА

(4/289052)

2. марта, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен нашем тати,

сину, брату и унуку

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ

За све ове дане које ниси са нама недостајеш,

фалиш нам превише, сваким даном све више.

Дани пролазе у болу за тобом.

Твоја деца. ДУШАН и МИЛЕНА, твоји родитељи МИЛАН и ЂУЛА,

твој брат РАДЕ и снаја САНДРА са породицом, твоја сестра МИЛИЦА

и зет ВЕЉКО са породицом и твоја бака САВА
(12/289061)

У суботу, 29. фебруара даваћемо шестомесечни

помен

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ

У сваком делу живота и душе, недостајеш нам.

Време пролази, много боли, али ти заувек оста-

јеш у сећању.

Супруга ВЕРИЦА, ћерка ЗАГОРКА и зет ГОРАН

(14/289065)

СЛАВИША СИБИНОВ
1977–2019.

У суботу, 29. фебруара 2020. навршава се година отка-
да си нас напустио драги наш сине и брате.
Неутешни: мајка АНА, отац БОГОЉУБ, сестра ВИОЛЕТА
и сестра ЈУГОСЛАВА са породицом (18/289071)

СЛАВИША СИБИНОВ
1977–2019.

Година је прошла а ти ћеш и даље бити у нашим срцима. 
Стриц СТЕВАН, брат РАДОМИР и сестра ЈЕЛИСАВЕТА
са породицама

(17/289071)

1. марта 2020. године навршава се четрдесет да-

на откако нас је напустила наша драга мајка

СТЕВКА КОСТЕВСКИ
1935–2020.

Драга мајко, хвала ти за сву љубав што си нам

пружила.

Твоји: ЗОРАН и БРАНКА са породицама

(21/289089)

СЕЋАЊЕ

СРЕЋКОВИЋ

ЖИВОРАД БОРКА
1. IV 2018. 1. III 1990.

Чувају успомену ваша деца
(23/289085)

РАДОШ ВУЧКОВИЋ
28. II 2018 – 28. II 2020.

Недостајеш

у сваком нашем дану, радости, покрету, даху,

осмеху, тузи, сузи у оку...

Недостајеш....
Твоја породица

(28/289090)

АНЂЕЛКО

СТАНЧУЛ
2014–2020.

Оставио си велику

тугу и празнину у на-

шим срцима.

Породица

(29/289091)

Десет година откако није са нама

ДРАГИША ПАВЛОВИЋ
24. V 1956 – 2. III 2010.

Син АЛЕКСАНДАР и снаја МИРЈАНА
(43/2891249

БОСИЉКА

ПАНТЕЛИЋ
6. III 2020.

Три године туге и бола.

БОЈАН

ПАНТЕЛИЋ
15. III 2020.

Десет година туге и

бола.

Ваши најмилији
(48/289137)

Драги наш

ГОРАН ПЕКЕЧ

Молимо се да те анђели чувају и да будеш међу њима.

Остајемо вечно ожалошћени: 

тетка МАРА и теча МИЛОШ ТРАВИЦА

(58/Ф)

300-820, 300-830
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Сне жа на Јов чић Ол ђа (53) ди -
пло ми ра ла је на сли кар ском
од се ку Фа кул те та ли ков них
умет но сти у Бе о гра ду 1991, ма -
ги стри ра ла на кон три го ди не
и док то ри ра ла на истом фа -
кул те ту 2015. го ди не. Члан је
УЛУС-а од 1993. го ди не. До -
цент је на ФЛУ у Бе о гра ду, на
пред ме ту зид но сли кар ство –
мо за ик. Из ве ла је са крал не мо -
за и ке на цр ква ма у Ср би ји, Цр -
ној Го ри и Ен гле ској, као и све -
тов не мо за и ке за при ват не ко -
лек ци је у Ср би ји, Ру си ји, Хр -
ват ској, Ау стра ли ји, Ен гле ској
и САД. Мо за и ци Сне жа не Јов -
чић Ол ђе на ла зе се у збир ци
Исто риј ског му зе ја Ср би је у Бе -
о гра ду и у збир ци Га ле ри је са -
вре ме не умет но сти Кул тур ног
цен тра Пан че ва.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ро ђе ни сте и од -
ра сли у Ја бу ци. Ка ко пам ти те
де тињ ство?

СНЕ ЖА НА ЈОВ ЧИЋ ОЛ ЂА:
За пе ри од од ра ста ња у Ја бу ци
ве зу ју ме нај леп ша се ћа ња. То
је би ло вре ме за јед ни штва, бли -
ско сти ме ђу љу ди ма и без бри -
жно сти. Мир тог ма лог ме ста,
ре ка Та миш, са да из гу бље на
ар хи тек ту ра ста рих не мач ких
ку ћа, не ко чу де сно све тло рав -
ни це, кон тра сти цр них њи ва и
ши ро ког не ба, ду бо ко су се ути -
сну ли у мо ју са ња лач ку ви зу ру
спо ља шњег све та и од ре ди ли
мој сли кар ски нерв.

Имам ути сак да сам це лог
жи во та у ства ри сли ка ла јед ну
сли ку, тра же ћи ту иде ал ну, је -
дин стве ну ат мос фе ру до жи вље -
ну у де тињ ству у Ја бу ци. Пеј -
заж ма лог фор ма та, на стао ди -
рект но у при ро ди, ко ји је бр зо,
им пре си о ни стич ки бе ле жио
про мен љи ва ста ња све тла, бо -
је, кон тра ста, ду го је био мо ја
оп се сив на пре о ку па ци ја. На -
чин тог по и ма ња од ра зи ће се
ка сни је на мој сли кар ски до -
жи вљај мо за и ка. Оно што пам -
тим је бла го на кло ност и ра -
дост љу ди ко ји су ме по сма -
тра ли док сли кам мо ти ве из
Ја бу ке.

l Ка да вас је за ин те ре со ва ла
умет ност?

– У основ ној шко ли сам ин -
тен зив но цр та ла и про на ла зи -
ла ра дост и мир у све му што
има ве зе с ли ков но шћу. У том
пе ри о ду ни сам би ла све сна свог
бу ду ћег опре де ље ња, ни ти то -
га да су те чу де сне фор ме из -
ра жа ва ња би ле умет нич ки из -
раз. Има ла сам див не пу то ка зе
у љу ба ви и по све ће но сти на -
став ни ка ли ков не умет но сти,
то ком чи та вог свог шко ло ва -
ња, ко ји су ме кроз пре по зна -
ва ње та лен та, мар љи во сти и
же ље да учим и на пре -
ду јем усме ри ли ка иде -
ји да сту ди рам сли кар -
ство. Са до би ја њем пр -
вих на гра да на так ми -
че њи ма и све ве ћим ан -
га жо ва њем у ли ков ној
сек ци ји до шло је и до
по др шке ро ди те ља, без
ко је би мој пут сва ка ко
био мно го те жи. Иа ко
ни је би ло до дир них та -
ча ка из ме ђу њи хо вих
за ни ма ња и мо је на -
кло но сти, сна жно су ме
под ста кли, нај пре при -
хва та њем мог из бо ра,
а за тим и про на ла же -
њем на чи на да ми по -
мог ну. Ни ко у по ро ди -
ци се ни је ба вио умет -
но шћу, али оно што сам
по не ла из ње сна жно је
усме ри ло мој лич ни и
умет нич ки раз вој. На у че на сам
да се вред ним, стр пљи вим, по -
све ће ним ра дом и нео ду ста ја -
њем оства ру ју ци ље ви и ја сам
тај пут сле ди ла. У то ку гим на -
зиј ског шко ло ва ња, на кул ту -
ро ло шком сме ру, кључ ну уло -
гу у мо јој од лу ци о сту ди ра њу
на Ли ков ној ака де ми ји има ла
је дра га про фе сор ка На да Оњин
Жу жић, ко ја је уо чи ла мој дар

и при пре ма ла ме за при јем ни
ис пит. Њен пе да го шки при ступ
и на чин на ко ји је пре не ла сво -
ју љу бав пре ма сли кар ству на
ме не узор су и мо дел мог да -
на шњег ра да са сту ден ти ма.

l Да ли пам ти те свој пр ви
умет нич ки рад?

– Пам тим и чу вам цр те же,
пор тре те дра гих љу ди, сна жне,
ре ал не, ко ји су на и шли на ве -
ли ко оду ше вље ње, а не ки од
њих су на гра ђе ни. Пам тим пр -
ву уља ну сли ку... ма да не знам
да ли су то би ли умет нич ки ра -
до ви. Пам тим сво је пр ве по ку -
ша је у свим тех ни ка ма, а ви ше

од ра до ва онај до жи вљај ис пу -
ње ња, ра до сти и од су ства вре -
ме на у тре нут ку ства ра ња. Ти
мо мен ти, ти ми ри си, ат мос фе -
ре, та све тла ате љеа су то ли ко
жи ви и при сут ни у ме ни и да -
нас.

l За што вас је за ин те ре со -
вао мо за ик? Да ли је те шко
раз ми шља ти кроз ма ле фраг -
мен те ко ји кре и ра ју це ли ну?

– На го ве шта ји те љу ба ви су
у мо јим осо би на ма лич но сти,
у мом стр пљи вом, ми ну ци о -
зном ма ну ел ном ра ду у свим
ли ков ним тех ни ка ма ко ји ма
сам се ба ви ла. Пре упо зна ва -
ња тех ни ке мо за и ка с ве ли ком
по све ће но шћу сам ра ди ла ба -
кро пис, гра фич ку тех ни ку у
ко јој ме је ја ко ин те ре со ва ла
струк ту ра ма те ри је и пу но ћа
де та ља. На че твр тој го ди ни
сли кар ског од се ка Ли ков не ака -
де ми је мо за ик је био оба ве зан
пред мет. Та љу бав, пре по зна -
та с пр вим до ди ром ка ме на,
тра је без пре ки да до да нас и
од ре ђу је мо ју умет нич ку ви зу -
ру, мој на чин гле да ња на мо -
тив, а сва ка ко и мој умет нички

иден ти тет. Не знам да ли је у
ко ре ну ове љу ба ви са ма тех -
ни ка или ка мен као ма те ри јал
за ње но из во ђе ње, али ја је до -
жи вља вам у њи хо вом са деј ству
и не рас ки ди во сти. То ком ви -
ше од три де це ни је ба вље ња
мо за и ком ко ри сти ла сам ис -
кљу чи во при род ни ка мен као
сли кар ско сред ство, рас ко шног
ра спо на бо ја и ра зно вр сне

струк ту ре. Оно на че му сам
нај ви ше ин си сти ра ла у свом
умет нич ком по сто ја њу је сте
про мо ви са ње мо за и ка као сли -
кар ске тех ни ке ве ли ких мо -
гућ но сти и вра ћа ње мо за и ка
на ли ков ну сце ну и у јав ни
про стор.

Мо за ик је ду го трај на, кон -
тем пла тив на тех ни ка у ко јој
ни је ла ко са чу ва ти све жи ну
пр во бит не иде је и ко ја уз умет -
нич ку ин ту и ци ју тра жи стал -
но про ми шља ње и ускла ђе ну
раз ме ну ми сли и емо ци ја. Код
мо за и ка ве ћих ди мен зи ја нео -
п ход но је стал но раз ми шљање

о ко нач ном и це ло ви том из -
гле ду де ла, ко ји ла ко мо же
би ти на ру шен зна ча јем и за -
во дљи во шћу де та ља, ма лих
фраг ме на та, од ко јих је
сачињен.

l Ка ко пам ти те пе ри од сту -
ди ра ња? Ко је на вас та да имао
нај ви ше ути ца ја?

– Оства ре ње сна, на кон ве -
ли ког тру да да се по ло жи при -
јем ни ис пит у за и ста ве ли кој
кон ку рен ци ји. Сту ди ра ње на
Ли ков ној ака де ми ји је нај ин -
тен зив ни ји пе ри од мог жи во -
та, у са зна ва њу, до жи вља ју,
пу но ћи сва ког да на у сли кар -
ској кла си. То је би ло вре ме
уче ња и цр та ња у би бли о те -
ци, ко пи ра ња ста рих мај сто -
ра, цр та ња у му зе ји ма, раз ме -
њи ва ња рет ких књи га, мо но -
гра фи ја... Та да ни је би ло ин -
тер не та, то је вре ме ка да су
про фе со ри би ли на ша бо жан -
ства и узо ри, ко ји су нас на -
по ји ли љу ба вљу за цео жи вот.
Ака де ми ја је би ла наш храм,
наш дру ги дом, јер смо има -
ли ак тив но сти то ком це лог да -
на, учи ли јед ни од дру гих у

ма лим ате ље и ма, кла са ма, по -
др жа ва ли се, ра до ва ли се и
оча ја ва ли. Има ла сам див не
про фе со ре, али сам нај ве ћи
под сти цај до би ла од про фе -
со ра Че до ми ра Кр сти ћа, Мир -
ја не Ко ке Ми хаћ, Сло бо да на
Пе јо ви ћа и Бран ка Ми љу ша.

l До би ли сте број на при зна -
ња, а ва ши ра до ви су би ли из -
ло же ни ши ром све та. Ко ли ко

на гра де зна че и ко ја вам је
најдра жа?

– На гра де су бит не, јер вас
уте ме љу ју у ва шем ис тра ја ва -
њу, оне су под стрек и по твр да
вред но сти пре по зна та од стра -
не ква ли тет них љу ди у ко ми -
си ја ма. Оне зна че у свим пе -
ри о ди ма умет ни ко вог жи во та,
јер су умет ни ци, као сен зи бил -
на би ћа, стро ги са мо кри ти ча -
ри, скло ни пре и спи ти ва њу и
сум њи. Све на гра де су ми дра -
ге, али мо жда бих из дво ји ла
оне пр ве, на Ака де ми ји, за нај -
бо љи сту дент ски цр теж и мо -
за ик, јер су ме сна жно сти му -
ли са ле у да љем ства ра њу. Да -
нас, ка да сам че сто у ко ми си -
ја ма за до де лу сту дент ских на -
гра да, по ла зим од то га да у на -
гра ђи ва њу ни је до вољ но са мо
ви ђе ње јед ног го то вог де ла, већ
учи нак те на гра де на бу ду ћи
рад и раз вој мла дог умет ни ка.

l Пре да је те на фа кул те ту.
Ко ли ко вас ис пу ња ва рад са
сту ден ти ма?

– На кон за вр ше них ма ги -
стар ских сту ди ја до би ла сам
по зив да пре да јем мо за ик на
тек осно ва ној Ака де ми ји срп -
ске пра во слав не цр кве за умет -
ност и кон зер ва ци ју, али сам
сма тра ла да је ра но и да мо -
рам мно го да ра дим и на пре -
ду јем да бих пре не ла сво је зна -
ње и ис ку ство мла дим љу ди -
ма. Рад на Фа кул те ту ли ков -
них умет но сти, на пред ме ту
зид но сли кар ство – мо за ик, до -
шао је у пра вом тре нут ку мо је
умет нич ке зре ло сти, упот пу -
нио ми је жи вот, унео но ву ди -
на ми ку и ква ли тет ну раз ме ну
енер ги ја. Ве ли ке про ме не су се
де си ле на фа кул те ту од вре ме -
на мог сту ди ра ња, па и на чин
из во ђе ња на ста ве на пред ме ту
ко ји пре да јем за јед но с про фе -
со ри ма Зо ра ном Гра ов цем и
Го ра ном Јо ви ћем. Но ва, мо -
дер на тех но ло шка по стиг ну ћа
и бр зи на ин фор ма ци ја сти му -
ли шу стал но ме ња ње и оса вре -
ме њи ва ње на ста ве. Оно што се
не ме ња је љу бав и по све ће -
ност као осно ва мог пе да го -
шког ра да. 

l Ка кво је ва ше ми шље ње 
о Пан че ву као умет нич кој
средини?

– Пан че во је од у век би ло јак
умет нич ки цен тар и ту по зи -
ци ју има и да нас. УЛУП је ква -
ли тет но, ак тив но удру же ње, а
пле ја да вр ло та лен то ва них мла -
дих умет ни ка ко ји су за вр ши -
ли умет нич ке фа кул те те нај -
бо љи су ре пре зен тант и га рант
ква ли тет не бу дућ но сти кул ту -
ре јед ног гра да.

l Шта је нај леп ше у по слу
ко јим се ба ви те?

– Мно го то га је ле пог. Нај -
пре, при ви ле ги ја је ра ди ти по -
сао ко ји вас ис пу ња ва и чи ни
ваш жи вот сми сле ним. То је
услов уну тра шњег ми ра. Ле по
је по ве зи ва ње с дру гим љу ди ма
пу тем умет но сти. Мо за и ци ко је
сам из ла га ла и угра ди ла на мно -
гим див ним ме сти ма у све ту
омо гу ћи ли су ми упо зна ва ње вр -
ло за ни мљи вих љу ди и кра је ва,
ко је ве ро ват но на дру ги на чин
не бих ус пе ла да оства рим. Мо -
за ик ми је ство рио једну уз бу -
дљи ву рав но те жу ства ра лач ког
ти хо ва ња и кре та ња. Од све га је
нај леп ши осе ћај сло боде.

l На шта сте нај ви ше по -
носни?

– Не знам да ли је то по нос,
али ме чи ни за до вољ ном ис -
трај на бор ба за соп стве ни умет -
нич ки иден ти тет, ко ја да је ре -
зул та те. Мо жда сам по но сна
на тра ја ње, упор ност… По но -
сна сам на љу бав пре ма мо за и -
ку пре не ту та лен то ва ним
младим љу ди ма, на ста вља чи -
ма јед ног спе ци фич ног сли -
кар ског, ми ну ци о зног на чи на
из ра де мо за и ка од при род ног
ка ме на. На рав но, али не на по -
след њем ме сту, по но сна сам на
сво ју по ро ди цу.

Мир ја на Ма рић

Је дан од на ших нај ве ћих сли -
ка ра ре а ли зма – Урош Пре -
дић –про вео је жи вот у Ор ло -
ва ту, Цре па ји, Бе чу, Бе о гра -
ду, Ста ром Бе че ју, Вр шцу и
Но вом Са ду, а оста вио је траг
и у Пан че ву.

Пре ма ре чи ма Ди ми три ја
Јо ва но ва, ку сто са-исто ри ча -
ра На род ног му зе ја у на шем
гра ду, Пре дић је у Пан че ву
се дам го ди на учио тзв. ре ал -
ку, шко лу ко ја је би ла пре те -
ча гим на зи је ка сни је на зва не
по ње му.

– То ком шко ло ва ња у тој
шко ли, ко је је усле ди ло по -
сле ње го вог шко ло ва ња у Ор -
ло ва ту и Цре па ји и тра ја ло
се дам го ди на, је дан од про -
фе со ра му је био про та Ва са
Жив ко вић. Он му је пред ло -
жио да осли ка ва ико но ста се
по цр ква ма. Про та Ва са га је
пр ви по звао да сли ка за цр -
кву у Пан че ву, а то је ка сни -
је ре зул ти ра ло ти ме да је
Пре дић осли као ико но ста се
и у не ким дру гим цр ква ма.
Пре дић се оду жио Жив ко ви -
ћу та ко што је ура дио број не
пор тре те, ко ји се да нас чу ва -
ју у збир ци пан че вач ке Цр -
кве не оп шти не – из ја вио је
Јо ва нов.

Он је до дао да се Пре дић
по зна вао и с та да по зна тим
по ли ти ча ром и бор цем за на -
род на пра ва Све ти сла вом Ка -
са пи но ви ћем. У ње го вој ба -
шти је че сто сли као, а као ре -
зул тат то га оста ла је се ри ја
пор тре та ку гла ша.

То ком бо рав -
ка у Пан че ву
Урош Пре дић
је оста вио траг
и у умет нич -
ким кру го ви -
ма. Пре ма ре -
чи ма ди рек то -
ра пан че вач ког
На род ног му -
зе ја Ми ро сла -
ва Бир цли на,
че сто је до ла -
зио у са лон до -
бро твор ке и ко -
лек ци о нар ке
умет нич ких де -
ла Ол ге Сме де -
ре вац и ње ног
су пру га Сте ва -
на, не ка да оми -
ље но ме сто
оку пља ња пан че вач ких ин -
те лек ту а ла ца, а по зна вао је
и број не дру ге Пан чев це ко -
ји су припа да ли умет нич ким
круговима. 

Бо ра вак Уро ша Пре ди ћа у
Пан че ву био је за ни мљив и
по то ме што је он ура дио ве -
ли ки број пор тре та пан че вач -
ких углед них по ро ди ца по на -
руџ би ни.

У пан че вач ком На род ном
му зе ју чу ва се је дан део бо га -
те за о став шти не овог умет ни -
ка, а ме ђу три де се так ње го -
вих де ла, ко ли ко их има, доми -
ни ра ју по ро дич ни пор тре ти
не ка да це ње них Пан че ва ца.

За хва љу ју ћи Пре ди ћу, за
сва вре ме на су оста ли ове ко -
ве че ни чла но ви пан че вач ких
по ро ди ца Ја го дић, Кран че -
вић, Јо ва но вић, Дра ги ће вић,
Ми лу ти но вић, Ра до са вље вић,
Ха џи-Па вло вић и мно ги
други.

У стал ној по став ци пан че -
вач ког му зе ја су, из ме ђу оста -
лих, из ло же ни пор тре ти Ва се
и Дра ге Ра до са вље вић, ко ји
од у зи ма ју дах сво јом ле потом

и фак то граф ски при ка за ним
де та љи ма.

По ро дич ни пор тре ти су са -
мо део оно га што је иза се бе
оста вио Пре дић. Ко ли ко је
био та лен то ван, до вољ но го -
во ри по да так да је ура дио и
ве ли ки број те мат ски пот пу -
но раз ли чи тих де ла, по пут
ико на и ико но ста са, исто риј -
ских ком по зи ци ја и пеј за жа,
а на сли као је и је дан акт!

При ли ка за пред ста вља ње
де ла из огром не Пре ди ће ве
умет нич ке за о став шти не би -
ла је из ло жба „Још је дан по -
глед на Уро ша Пре ди ћа” ко ја
је отво ре на кра јем про шле го -
ди не у Бе о гра ду. Она је прет -
ход но при ре ђе на и у Пан че ву
(2016. го ди не), а го сто ва ла је
и у Мла де нов цу, Вр шцу, Ћу -
при ји.

На њој су по се ти о ци мо -
гли да ви де ње го ва де ла ко ја
су у вла сни штву пан че вач -
ког му зе ја. Том при ли ком су,
из ме ђу оста лих, пред ста вље -
ни и пор трет кра ља Алек -
сандра Пр вог Ка ра ђор ђе ви -
ћа, пор трет брач ног па ра
Хаџи-Па вло вић, као и ико -
на „Све ти Пан те леј мон ис -
це љу је сле пе”.

Пре ди ће ва де ла су пред -
ста вље на на још јед ној из ло -
жби ко ја је та ко ђе отво ре на
кра јем про шле го ди не у Бе -
о гра ду, под на зи вом „Срп -
ски кра љев ски пор тре ти”, и
још увек је у то ку. На њој је
из ло жен Пре ди ћев пор трет
кра ља Алек сан дра Пр вог

Кара ђор ђе ви ћа ко ји је на -
стао 1923. го ди не, а на ру чи -
ла га је не ка да шња пан че -
вач ка Пуч ка бан ка.

Пре ди ће ва нај по зна ти ја де -
ла су „Ве се ла бра ћа”, „Ко сов -
ка Де вој ка”, „Си ро че на мај -
чи ном гро бу”, „Хер це го вач -
ки бе гун ци” и „На сту ден цу”.
За ни мљи во је да су „Хер це -
го вач ки бе гун ци” и „Си ро че
на мај чи ном гро бу” са чу ва -
ни са мо за хва љу ју ћи Ми хај -
лу Пу пи ну. Он их је от ку пио
1889. го ди не, на из ло жби у
Па ри зу, и по кло нио На род -
ном му зе ју у Бе о гра ду, где се
и да нас чу ва ју.

За ни мљи во је да је Пре -
дић био пун рад не енер ги је
и ве дри не и у ду бо кој ста ро -
сти. Не ко ли ко ме се ци пре
смр ти, 1953. го ди не, по пео
се на сто ли цу да ре ђа не ке
сли ке у свом ате љеу и том
при ли ком је пао и те шко се
по вре дио. Убр зо по сле то га
је умро, у 96. го ди ни, као нај -
ста ри ји сли кар у Ср би ји. Пре -
ма сво јој же љи је са хра њен у
Ор ло ва ту. М. Г.

Снежана Јовчић Олђа

НАШ ГОСТ: СНЕ ЖА НА ЈОВ ЧИЋ ОЛ ЂА, ДО ЦЕНТ НА ФА КУЛ ТЕ ТУ ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НО СТИ
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Предић је успешно сликао и иконе

Урош Пре дић оста вио
траг у Пан че ву

Један од портрета који се чувају у музеју
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Као и увек у по след њих три де -
се так го ди на, сре ди ном фе бру -
а ра, у Ка ча ре ву је вла да ло оп -
сад но ста ње. У та че ти ри да на
сви пу те ви су во ди ли у епи -
цен тар гур ман ског зе мљо тре -
са, то јест у ши ри цен тар се ла,
ко ји је био на чич кан те зга ма
кр ца тим ра зним „шпе ци ја ма”,
а на је зда љу би те ља ме сних пре -
ра ђе ви на и (ва шар ског) до га -
ђа ња на ро да ни је је ња ва ла ни -
јед ног мо мен та.

Сто ти не ау то бу са и хи ља де
ау то мо би ла при сти за ло је са
свих „ге о граф ских ши ри на” с
јед ним ци љем – да се не бро је -
ни гур ма ни што пре пре пу сте
ча ри ма „нај ма сни јег” се ла на
пла не ти и ужи ва њу у нео до љи -
вим уку си ма, ми ри си ма и сли -
ка ма три де сет тре ће „Свет ске
сла ни ни ја де”.

Још на при ла зу Ка ча ре ву то ком
сва ког од че ти ри „сла ни нар ска”
да на, из ме ђу 20. и 23. фе бру а -
ра, би ло је ја сно да је се ло пре -
тво ре но у огром ну ме са ру, бу -
ду ћи да су пр ве те зге по ста вље -
не од мах на до мак пру ге, а ка ко

се ишло пре ма цен тру, штан до -
ви су би ва ли све зби је ни ји.

Оче ки ва но, с њих су се „сме -
шка ле” на сла га не (и ока че не)

„шпе ци је”. Као и увек, у цен -
тру па жње су би ле шун ке, пе -
че ни це, ку ле ни, чвар ци, ле бер -
ке, ко ба си це ра зних сор ти и,
на рав но, глав на зве зда гур ман -
ског хе пе нин га – сла ни на.

Чач ка ли ца глав ни ре кви зит

Тог фе бру ар ског про ду же ног
ви кен да у нај ма сни је се ло на -
гр нуо је вас ко ли ки свет – то -
ли ки да у по је ди ним мо мен -
ти ма ни је би ло ме ста да чач -
ка ли ца пад не.

А чач ка ли ца је би ла мал те не
у глав ној уло зи те „су хо ме сна -
те пред ста ве”, то јест на су шни
ре кви зит, јер је би ло све га „за
на ба да ње”. Го то во да ни је би ло
те зге ко ја ни је ну ди ла „ре пре -
зен та тив не” узор ке сво јих про -
из во да на тац ни. И он да про бај
ово, гриц ни оно... И чо век се
сит на ме зе ти, па му ни је ни до
ве че ре, а ка мо ли руч ка...

Та ко је сва ко пу тем сво јих
ре цеп то ра мо гао да про це ни
шта му ва ља у се бе уно си ти. А
ка ко је тренд да се здра во хра -
ни мо, то су схва ти ли и про дав -
ци, па су се сви упи ња ли да

дока жу ка ко је баш то њи хо во
до ма ће, при род но, ма – лек!
Ме ђу тим, ни про ба на чач ка -
ли цу ни је мо гла да га ран ту је

ква ли тет, бу ду ћи да се мно ги
слу же ра зним сми ца ли ца ма, до -
зво ље ним и не до зво ље ним, ка -
ко би на кин ђу ри ли сво ју ро бу.

И ка ко ка же је дан од пре ка -
ље ни јих ме са ра, го то во да не
по сто ји на чин да се то утвр ди.

Та бла сла ни не по куп цу

А до тле љу ди мо ра ју да је ду,
шта ће... И ра ду ју се жи во ту...
Јер за мно ге су ова кве „ве се ли -

ја де”, па још са из ра зи то гур -
ман ским пред зна ком, пра ве оде
ра до сти.

Јед на од њих је Бе о гра ђан ка
Ми ра, ко ја сва ке го ди не до ла -
зи, и то пре вас ход но због до -
жи вља ја, бу ду ћи да су це не исте
као у пре сто ни ци. По тро ши ла
је око две хи ља де ди на ра на ко -
мад су вог ме са и сла ни ни це, за
ко ју ка же да је леп ша не го би ло
ко ји па ри зер, на ро чи то ако се
ком би ну је с лу ком и си ром. Њен
при ја тељ Дар ко се сла же с тим,
али до да је да, у скла ду с го ди -
на ма, не тре ба пре те ри ва ти.

Бо шко и Бо са из Вр шца су
ов де пр ви пут. И оду ше вље ни
су, јер је до га ђај мно го им по -
зант ни ји не го што су за ми шља -
ли. Без об зи ра на не ве ли ке пен -
зи је, по тро ши ли су два на ест хи -
ља да на раз не спе ци ја ли те те,
пра све га на про из во де од ман -
гу ли це и не из о став ну сла ни ну.

Ка ча ре вац Да не је до шао као
гост, иа ко је, не та ко дав но, док
је „нај ма сни ју” при чу во дио ле -
ген дар ни Не над Ша ле тић, чи -
та вих де сет го ди на био би тан
шраф ор га ни за ци је. И са да ка -
же да је све ово и ле по и ко ри -
сно – Ка ча рев ци мо гу да за ра -
де, а куп ци има ју ве ли ки из -
бор. Што се ње га ти че, он ве -
ру је са мо по зна тим про из во -
ђа чи ма, па та ко го ди на ма ку -
пу је коњ ске ко ба си це код про -
ве ре ног Цре пај ца, а узео је и
ма ло чва ра ка и сла ни не, ко ју
нај ви ше обо жа ва пр же ну с ја -
ји ма.

И до ма ћа и од ман гу ли це...

За све њих је то не и то не су хо -
ме сна тих пре ра ђе ви на спре ми -
ло ви ше сто ти на про из во ђа ча.
Они ве ћи, та ко зва ни ин ду стри -
јал ци, за по се ли су ха лу, док су

се они услов но ре че но ма њи
рас по ре ди ли по цен тру се ла.

У та кве спа да и Ка ча ре вац
Ми ле Фи ли пов ски, ко ји је чак
пре че ти ри го ди не по бе дио са
сво јом сла ни ном, док је ове го -
ди не три јум фо вао у ка те го ри -
ји нај де бље сла ни не.

Он и су пру га Ве ра, као од га -
ји ва чи ман гу ли це, ори јен ти са -
ни су на здра ву ис хра ну, јер
ме со по ме ну те жи во ти ње, како

ка жу, има за 50 до 70 од сто
ни жи хо ле сте рол не го кла сич -
не сви ње.

– Бит но је ис та ћи да ман гу -
ли ца ма не да је мо кон цен трат,
већ ку ку руз и дру ге жи та ри це,
за тим лу бе ни це, ди ње, па ра дајз,
плус де те ли ну и тра ву. На кон
две го ди не ме со је спрем но за
упо тре бу, па иде на со ље ње, и
то на су во, јер та ко сла ни на са -
ма узи ма со ли ко ли ко јој је нео -
п ход но. Ко ри сти мо ту злан ску,
за раз ли ку од не ких ин ду стри -
ја ла ца ко ји упо тре бља ва ју ни -
трат ну, а она је смрт. Сле ди од -
со ља ва ње, то јест уми ва ње сла -
ни не у хлад ној во ди. Она два
да на од сто ји у пу шни ци да се
оце ди и он да кре ће су ше ње. Ис -
кљу чи во ло жи мо бу ко ви ну, али
љу шти мо ко ру, јер у су прот ном
ме со мо же да бу де гор ко. Је дан
дан ди ми мо, па два да на па у -
зи ра мо и та ко че ти ри-пе т пу та.
Чим од сто ји не ко ли ко да на,
спрем на је за је ло. По ме ни,
сла ни на је нај бо ља од ле ђа; сви
је у по ро ди ци је де мо у сласт, и
то без ’ле ба – при ча Ми ле.

... и ин ду стриј ска...

А у ха ли је не из бе жна ме са ра
„Пап”. Вла сни ца Ма ри ја ка же
да су на истом ме сту већ два де -
сет го ди на и ис ти че да је по -
след њих го ди на у естет ском
сми слу би ло кул тур ни је, док је
са да не ка ко ва шар ски. Што се
њи хо ве па ле те про из во да ти че,
има ју све – од до ма ћег ку ле на,
до ве о ма тра же них швар гли,

џи гер ња ча, кр ва ви ца и сла ни -
не, под ра зу ме ва се. Ма ри ја се
се ћа вре ме на ка да се ро ба ву -
кла на џа ко ве, док са да про се -
чан ку пац па за ри јед ну та блу.

С тим се сла же и Јан ко Це -
снак са штан да „Пла вог Ду на -
ва”, ко ји по ред пан че те и сла -
ни не ба ре не на ва три и дру гих
кла сич них про из во да ну ди и,
ре ци мо, чај ну ко ба си цу ува ља -
ну у цр ни би бер.

Ве ли ке штан до ве на чич ка не
гур ман ским ле по та ма има ли су
не за о би ла зни Зла ти бор ци, ко -
ји већ го ди на ма осва ја ју на гра -
де на „Сла ни ни ја ди”. То до ри -
ћи ка жу да им је ком плет на
про из вод ња за сно ва на на зла -
ти бор ским па шња ци ма, а нај -
бо ље им иду го ве ђи рам стек и

свињ ска плећ ка, док Бр ко ви -
ћи, по ред ком плет не па ле те –
од но жи ца до сла ни не, ну де и
ужич ке го ве ђе и ов чи је пр шуте.

Али ту, са су хо ме сна тим про -
из во ди ма, ни ка ко ни је крај. За -
пра во, то је са мо до бар по че -
так, јер је би ло још оно ли ко
из бо ра. Та ко је ива но вач ка по -
ро ди ца Ва сил чин има ла до ма -
ћу шљи ву из хра сто вог бу ре та,
Пеј чи ћи из До ло ва су ну ди ли
до ма ћа ви на и пек мез, а да би
куп ци све те „шпе ци је” што ду -
же са чу ва ли, че ка ло их је по -
су ђе та пер вер.

На по слет ку, сва ко ко је тих
да на по се тио „Свет ску сла ни -
ни ја ду” са чу вао је и по не ку
успо ме ну. И то ма сну и сла -
сну, раз у ме се...

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.

Ла бра дор ко
Муж јак цр не бо је ти па ла бра до -
ра про на ђен је, на жа лост без ми -
кро чи па, сре ди ном фе бру а ра у
Ули ци Ми ло ша Тре бињ ца, па је
при вре ме но сме штен у град ско
при хва ти ли ште, у Вла син ској 1.

До сад га вла сник ни је тра жио,
ни ти је при ја вио ње гов не ста -
нак и уко ли ко се ни ко не ја ви у
за кон ском ро ку, пса је мо гу ће удо ми ти.

Овај ле по тан је ми ран и по слу шан и би ће бес плат но чи по -
ван и сте ри ли сан.

Ма ле на
Удо мља ва се ова пре слат ка
жен ки ца, про на ђе на ис пред
из ве сног кућ ног пра га пре не -
ко ли ко да на, а ве ро ват но ју је
не ко оста вио ис пред вра та те
ку ће, бу ду ћи да се зна да вла -
сни ци во ле жи во ти ње и бри ну о њи ма.

Ма ле на је ста ра из ме ђу два и три ме се ца и би ће сред њег
ра ста. Са пси ма је су пер, али за сад се пла ши љу ди, па јој је
по треб но са мо ма ло вре ме на да се при вик не на но во окру -
же ње и но ве љу де.

Сва ка ко за слу жу је то пао и си гу ран дом, а за ин те ре со ва ни
мо гу по сла ти имејл на udomi.ljubimce@gmail.com.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОДР ЖА НА ТРИ ДЕ СЕТ ТРЕ ЋА „СЛА НИ НИ ЈА ДА”

КА ЧА РЕ ВО ИЗДРЖАЛО ИНВАЗИЈУ ГУР МА НА

УЗ ГОЈ СВИ ЊА ЈОШ ОД ФРАН ЦФЕЛ ДА

Ми лан Ај дер, пред сед ник

удру же ња „Сла ни ни ја да”,

ко је је и ове го ди не, за јед но

с Ту ри стич ком ор га ни за ци -

јом Пан че во, ор га ни зо ва ло

„нај ма сни ју” ма ни фе ста ци -

ју, ка же да се на њој све вр -

ти око до ма ће сла ни не.

– Она је наш цен трал ни

обје кат, ко ји же ли мо да са -

чу ва мо и по ка же мо све ту.

Оно што ка рак те ри ше на шу

сла ни ну, пре све га је ком би -

на ци ја ра зних на чи на из ра -

де, ко је је сва ко до нео из

свог кра ја. Ва жан је и из бор

др ве та за ло же ње. Код нас

је то ба грем, јер од ње га

сла ни на до би је бо ју ли му на

и ни кад ни је ча ђа ва. То је и

за то што се дим фил три ра

кроз ка ме ње. Има мо и ко -

ша ву, ко ја ду ва го то во це ле

го ди не, што је нај ва жни ји

фак тор. Да кле, ве тар, не

дим, јер сла ни на нај бо ље

зри на кре та њу ва зду ха –

ка же Ај дер.

За то је и ове го ди не ме ђу

три ста из ла га ча би ло око

два де сет од сто Ка ча ре ва ца.

А тра ди ци ја уз го ја сви ња

у овом ме сту да ти ра из да -

ле ке про шло сти, па та ко сто -

ји при ча да су жи те љи он да -

шњег Фран цфел да са де сет

хи ља да сви ња го ди шње

снаб де ва ли Беч, док је за

вре ме ра та све то ишло вој -

ни ци ма Вер мах та.

МЕ ЂУ НА ГРА ЂЕ НИ МА 

И „БУР ЈАН” И КА ЧА РЕВ ЦИ

Ово го ди шњи жи ри, ко ји је

пред во дио про фе сор док тор

Не ђељ ко Ка ра ба сил, за

злат ног по бед ни ка је про гла -

сио Ду ша на Па вло ви ћа из

Но вог Па за ра.

Ње гов пре зи ме њак Јо -

ван из Бран ко ви не био је

нај бо љи у ка те го ри ји за нат -

ске сла ни не; Ка ча ре вац

Ми ле Фи ли пов ски про из вео

је нај де бљу, ме са ра „Бур -

јан” из Пан че ва тријум фо -

ва ла је у кон ку рен ци ји „ин -

ду стри ја ла ца”, док је по -

бед нич ку сла ни ну од ман гу -

ли це до не ла Ми ли ца Ин ђић

из Вој ке, а дру го пла си ра ни

је био Де јан Кон дић из

Кача ре ва.

Ин те ре сант но је спо ме ну -

ти и то да је Жељ ко Ра шо -

вић из Ки кин де про из вео

сла ни ну од нај ве ће кр ма че,

ко ја је има ла чи та вих 486

ки ло гра ма!

Штанд месаре „Пап” пленио је
осмесима и квалитетним производима

Навала од самог отварања

Пазарило се, иако не као некад

Породица Филиповски зна како се прави сланина



По бе де у го сти ма

Сле ди уз бу дљи ва
завр шни ца

По сле ве ли ке по бе де у дер би ју
над Спар та ком из Љи га од бој -
ка ши Бор ца из Стар че ва на -
ста ви ли су три јум фа лан низ и
у 14. ко лу Пр ве ли ге, па су се
за још је дан ко рак при бли жи -
ли ели ти.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ду шан Јо вић про шлог ви -
кен да су та ко ђе би ли на ве ли -
ком ис ку ше њу. Го сто ва ли су у
Кле ку, где су исто и ме ни до ма -
ћи тим са вла да ли с 1:3, по се -
то ви ма 21:25, 11:25, 26:24 и
17:25.

Тим из Стар че ва, ко ји је играо
у са ста ву: Зин до вић, Ми ле тић,
Ра ки та, Ма дић, Ми ло ше вић,
Дроб њак, Ми цић, Кр стић,

Познић, Кне же вић и Рај ко вић,
ни је имао ве ли ких про бле ма у
пр ва два се та. Зна њем и ис ку -
ством Да вор Ми ло ше вић и ње -
го ви са и гра чи, ко ји су и у овој
утак ми ци има ли по др шку сво -
јих нај вер ни јих на ви ја ча, до -
ма ћи ну су ста ви ли до зна ња да
Клек не ће би ти пре пре ка ка
оства ре њу ци ља.

Нај ве ћа бор ба се од ви ја ла у
тре ћем се ту. Игра ло се углав -
ном по ен за по ен, а пра ва од -
бој ка шка дра ма ви ђе на је у са -
мом фи ни шу тре ћег де ла утак -
ми це. Стар чев ци су има ли и
сет-лоп ту (23:24), али су ипак
до зво ли ли до ма ћи ну да до би је
овај део утак ми це...

По че так че твр тог се та до нео
је ве ли ку бор бу на пар ке ту са -
ле ОШ „Ми лош Гр бић”, јер су
се Кле ча ни по на да ли да мо гу
сти ћи до пот пу ног пре о кре та.
Ипак, та ко ни су ми сли ли и

мом ци ко ји с по но сом но се
дрес ли де ра из Стар че ва. Без
ве ли ких про бле ма, Са ле, По -
зер, Кне ле, Зин да, Да ча, Мил -
ке, Ма да и оста ли „бор ци” по -
твр ди ли су због че га су ове се -
зо не нај бо љи.

Бо рац је и да ље на пр вом
ме сту, са ско ром од три на ест
по бе да, са мо јед ним по ра зом
и 38 бо до ва. Због игра ња фи -
на ла Ку па Ср би је на ред ног ви -
кен да не ће би ти пр вен стве них
ис ку ше ња, а по том ће Стар чев -
ци по но во го сто ва ти, овог пу та
у Ва ље ву, где ће по де ли ти мег -
дан с још јед ним бив шим су -
пер ли га шем.

Се ри ју по бе да су на ста ви ле
и де вој ке из Од бој ке 013, ко је
су про шлог ви кен да од и гра ле
и 13. ко ло Пр ве вој во ђан ске
ли ге гру па „Југ”: Кра ји шник –
Од бој ка 013 0:3, по се то ви ма
13:25, 16:25 и 23:25.

На ше су гра ђан ке су то ком
це лог ме ча има ле кон тро лу над
утак ми цом, па про тив ни ца ма
ни су до зво ли ле ни нај ма њу

шансу да се по на да ју по вољ ном
ис хо ду. На та ша Бо жић и ње не
са и гра чи це та ко су на ста ви ле
три јум фа лан низ и са чу ва ле ли -
дер ско ме сто на та бе ли.

Тим ко ји пред во де тре не ри
Алек сан дар Га ври лов и Вла ди -
мир Јо ван чић играо је у сле де -
ћем са ста ву: На та ша Бо жић,
Ми ли ца Сто јић, Со фи ја Аша -
нин, Да ни ца До бро са вље вић,
Те о до ра Ми нић, Са ра Ста ни -
ми ро вић, Ан ђе ла Ву ја нић, Јо -
ва на Кља јић, Алек сан дра Га -
ће ша, Ни ко ли на Ве ско вић, Је -
ле на Пе тров, Дра га на Мар ко -
вић, Ма ри ја Ма рић и Ми ли ца
Ку жић.

По след ње ко ло ре гу лар ног
де ла шам пи о на та, пред по че -
так ми ни-ли ге у ко јој ће сна -
ге од ме ра ва ти че ти ри пр во -
пла си ра не еки пе, на ше де вој -
ке ће од и гра ти у не де љу, 1.
мар та.

У Ха лу спор то ва на Стре ли -
шту до ла зи еки па Хер це го ви -
не из Рав ног То по лов ца, а утак -
ми ца по чи ње у 12 са ти.

Јед на од ва жни јих
утак ми ца

До кра ја тр ке још 
три ко ла

По сле јед не од нај ва жни јих
утак ми ца у се зо ни, ка да су са -
вла да ли Вој во ди ну у Но вом Са -
ду и та ко на чи ни ли огро ман
ко рак ка свом нај ва жни јем ци -
љу, ко шар ка ши Та ми ша су за
че ти ри да на од и гра ли два те -
шка ме ча.

У пе так, 21. фе бру а ра, у 22.
ко лу КЛС-а, у Ха ли спор то ва
је го сто вао Зла ти бор. Са ша Ра -
до вић и ње го ви са и гра чи ни су
се упла ши ли ве ли ког ри ва ла,
тру ди ли су се и по ку ша ва ли да
га из не на де, али за ко на чан
три јумф ни су има ли сна ге: Та -
миш –Зла ти бор 76:88, по че твр -
ти на ма 16:21, 25:19, 18:23 и
17:25.

Мом ци тре не ра Бо ја на Јо ви -
чи ћа до бро су за по че ли овај
ду ел. Би ли су егал са знат но
ис ку сни јим про тив ни ком, а све
до са мог фи ни ша пр ве че твр -
ти не на се ма фо ру је ста јао не -
ре шен ре зул тат. Ипак, по след -
њи ми нут пр вог де ла су сре та
при пао је го сту ју ћим ко шар -
ка ши ма, ко ји су на бр зи ну
оства ри ли „плус пет” – 16:21.

Иа ко су игра чи Зла ти бо ра
„трој ка ма” ре ше та ли кош Та -
ми ша из свих по зи ци ја и сре -
ди ном дру ге че твр ти не има -
ли и осам по е на ви шка, Пан -
чев ци се ни су пре да ва ли. Ус -
пе ли су да на док на де ми нус и
да на од мор оду с пред но шћу
– 41:40.

У тим мо мен ти ма се чи ни ло
да Та миш мо же да при ре ди из -
не на ђе ње, али тре ћа че твр ти -
на је рас пр ши ла та кве сно ве.
Ко шар ка ши Зла ти бо ра су на -
ста ви ли да по га ђа ју кош до -
маћи на из го то во не мо гу ћих

позици ја. Чак се дам игра ча го -
сту ју ћег ти ма би ло је пре ци -
зно за три по е на, па се ни је
зна ло ода кле пре ти ве ћа опа -
сност. Та ко не што го то во је не -
мо гу ће и бра ни ти...

Већ у по не де љак, 24. фе бру -
а ра, Та миш је био на још јед -
ном ве ли ком ис ку ше њу. Пу то -
вао је у Ва ље во, где је од ме рио
сна ге с ди рект ним кон ку рен -
том у бор би за оп ста нак. То је
би ло огром но ис ку ство за мом -
ке из на шег гра да. Тре ба ло је
игра ти нај бо ље у па кле ној ат -
мос фе ри ко ју је на пра ви ло око
600 гле да ла ца у Ва ље ву... Мом -
ци Бо ја на Јо ви чи ћа су има ли
сво је шан се, али овог пу та про -
тив њих су би ли и де ли о ци
(не)прав де: Ме та лац –Та миш
76:71, по че твр ти на ма 22:23,
22:19, 17:13 и 15:16.

Фе но ме нал ни Де рик Фе нер
у пр вом по лу вре ме ну је играо
си мул тан ку про тив ко шар ка -
ша Ме тал ца. Био је не ре ши ва
ениг ма за тим из Ва ље ва, али
на жа лост и је ди ни рас по ло же -
ни играч у ти му Та ми ша спре -
ман за над и гра ва ње.

И по ред то га што су до зво -
ља ва ли ри ва лу да га над ско чи,
и по ред не ких, нај бла же ре че -
но, чуд них од лу ка су ди ја, упр -
кос па кле ној ат мос фе ри и го -
то во за глу шу ју ћој бу ци ко ју су
ства ра ли на ви ја чи Ме тал ца,
мом ци из Та ми ша су увек би -
ли ту, бли зу, ни су до зво ља ва ли
до ма ћи ну да се „од ле пи”...

Из јед на че на бор ба је тра ја -
ла до фи ни ша тре ће че твр ти -
не, ка да су до ма ћи ус пе ли да
стиг ну до де вет по е на пред но -
сти (61:52), али ни та да по бед -

ник ни је мо гао да се на слу ти.
Та миш се ни је пре да вао, „ду -
вао је за врат” раз и гра ним Ва -
љев ци ма, не до ста ја ло је та ко
ма ло за ко на чан пре о крет...
Два де се так се кун ди пре кра ја
Ро удс је по го дио „трој ку” и сма -
њио пред ност до ма ћи на на
74:71, али за ко на чан пре о крет
ни је би ло вре ме на...

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
Та ми ша, ујед но и је ди ни с дво -
ци фре ним учин ком, би ли су
Де рик Фе нер са 28 и Џе рид
Ро удс са 20 по е на.

До кра ја пр вен стве не тр ке за
бо до ве у Ко шар ка шкој ли ги Ср -
би је оста ла су још три ко ла. Та -
миш у су бо ту, 29. фе бру а ра, до -
че ку је На пре дак из Алек син ца,
па ће то би ти до бра при ли ка да
се вра ти на по бед нич ки ко ло -
сек. Утак ми ца по чи ње у 20 сати.
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У Ни шу је про шлог ви кен да
одр жа но дру го ко ло Ку па Ср -
би је по Б-про гра му у га ђа њу
из ва зду шног оруж ја, у кон -
ку рен ци ји ка де та и мла ђих
ју ни о ра. Уче ство ва ло је и се -
дам так ми ча ра Стре љач ке
дру жи не „Пан че во 1813”, а
клуб из на шег гра да је био је -
дан од нај у спе шни јих, јер су
ње го ви чла но ви осво ји ли шест
ме да ља, а чак че ти ри нај сјај -
ни ја тро фе ја.

Алек са Ра ко њац је опет за -
бли стао, па је с 589 кру го ва у
га ђа њу из пу шке убе дљи во по -
бе дио ри ва ле и у ка дет ској
кон ку рен ци ји и у кон ку рен -
ци ји мла ђих ју ни о ра. Осво јио
је по 12 но вих бо до ва за фи -
на ле, па убе дљи во во ди на та -
бе ла ма у обе ка те го ри је. Те о -
до ра Кон дић је за у зе ла осмо
ме сто, али је осво ји ла три нова
бо да у ка те го ри ји ка дет киња.

У гру пи пи о нир ки ко је су
се над ме та ле у га ђа њу из пу -
шке сјај на је би ла Ива Ра ко -
њац, ко ја је са 188 кру го ва

убе дљи во по бе ди ла и осво ји -
ла мак си мал них 12 бо до ва,
па во ди на та бе ли пи о нир ки.
Те о до ра Кон дић је са 182 кру -
га за у зе ла че твр то ме сто, али
је за ра ди ла и се дам но вих бо -
до ва за фи на ле, ко је ће би ти
одр жа но кра јем мар та у Сме -
де ре ву.

Сјај ни су би ли и мла ди пи -
што ља ши, ко ји су осво ји ли
три ме да ље. Нај бо љи је био
Сте фан Ке шиш јан, јер је три -

јум фо вао у гру -
пи ка де та с 534
кру га, а у ка те -
го ри ји мла ђих
ју ни о ра осво јио
је сре бр но од -
лич је. По ред то -
га, за слу жио је
и но ве бо до ве у
обе кон ку рен -
ци је. Мар ко
Нин ко вић је за -
ра дио брон за ну
ме да љу у ка те -
го ри ји ка де та с
521 кру гом и
тре нут но је пе -
ти на ли сти, с
де сет бо до ва. У
ка те го ри ји мла -

ђих ју ни о ра за слу жио је пет
бо до ва јер се пла си рао на ше -
сто ме сто. Ње гов ста ри ји брат
Ве ли мир Нин ко вић за у зео је
осмо ме сто с 518 кру го ва, осво -
јив ши и три но ва бо да. Ма ри -
на Ми ја то вић је с три ста три -
де сет јед ним кру гом у ка те -
го ри ји мла ђих ју ни ор ки по -
сти гла лич ни ре корд у га ђа -
њу из пи што ља.

На ред но, тре ће ко ло Ку па
Ср би је би ће одр жа но 14. мар -
та у Бе о гра ду, по сле че га ће
би ти по знат спи сак свих
фина ли ста.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА
ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ДО ЧЕ КУ ЈЕ НА ПРЕ ДАК

КА ДЕТ СКО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ЏУ ДУ

АН ДРИ ЈА НА ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН КА

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БО РАЦ И ОД БОЈ КА 013 НЕ ДА ЈУ ТРОН

Пр вен ство Ср би је у џу ду за
ка де те одр жа но је про шлог
ви кен да у Бе о гра ду. На том
пре сти жном так ми че њу уче -
ство ва ли су и на ши су гра ђа -
ни, а по сти гли су и за па же не
ре зул та те.

Чла но ви ка ча ре вач ког Је -
дин ства још јед ном су скре -
ну ли па жњу на се бе.

Нај у спе шни ја је би ла Ан -
дри ја на Кр те нић, ко ја је по -
ста ла ви це шам пи он ка Ср би -
је. Алек сан дра Ди ми тров ски
и Раст ко Ан ђе ло вић пла си ра -
ли су се на пе та ме ста, док је
Ми хај ло Ан ђе ло вић био седми.

– Ни јан се и спорт ска сре ћа
пре су ди ле су да не бу де ви ше
ме да ља. Ова де ца су има ла
ја ко ле пе ме че ве и по бе де
вред не по ме на. На по ме нуо
бих да се ра ди о мла дим и
ква ли тет ним бор ци ма чи је
вре ме тек до ла зи. Уско ро један

део наше ка дет ске еки пе пу -
ту је у За греб на ве ли ки Евро -
куп. Са скром ним сред стви -
ма, чи ни мо го то во не мо гу ће
да та лен то ва на и вред на де ца
до би ју сво ју при ли ку – ре као
је тре нер ЏК-а Је дин ство Са -
ша Ан ђе ло вић.

На Пр вен ству Ср би је за ка -
де те уче ство ва ла је и так ми -
чар ка Ди на ма Јо ва на Ра ди -
во је вић, ко ја је по ра же на у
пр вом ме чу.

Ди на мо ви бор ци су се про -
шлог ви кен да над ме та ли и у
Лак та ши ма, где су их пред -
во ди ли тре не ри Ми лен ко Кра -
и но вић и Ду шан Па вић.

Злат ну ме да љу је осво ји ла
Див на Ми ла но вић, сре бром
су се оки ти ли Па вле Ра ди во -
је вић и Пе тар Сто јић, а брон -
зу је за ра дио Урош Ђу ри шић.
На сед мо ме сто се пла си рао
Не ма ња Ђу ри шић.
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Мла ден Шо тић
најбољи ак тер

На ре ду је
Аранђеловац

У Су пер ли ги Ср би је за ру ко -
ме та ше – ни шта но во. Ли дер
из Пан че ва ре дом ру ши сво је
ри ва ле и кроз пр вен стве не утак -
ми це се при пре ма за нај ве ћа
ис ку ше ња ко ја му пред сто је ове
се зо не – над ме та ње у Ку пу Ср -
би је и плеј-офу.

Про шлог ви кен да у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сто -
ва ла је Ду бо чи ца из Ле сков ца.
Био је то су срет 18. ко ла Ар кус
су пер ли ге, у ко јој се пи та ње
по бед ни ка ни је по ста вља ло ни -
јед ног мо мен та. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Аким Ком не -
нић упи са ли су но ву „рец ку” и
још ви ше се учвр сти ли на тро -
ну елит ног ка ра ва на: Ди на мо –
Ду бо чи ца 39:30 (19:15).

Го сти су у наш град до шли
са же љом да се над и гра ва ју,
би ла је то фер и ко рект на утак -
ми ца, па је пу бли ка у пан че -
вач ком „хра му спор та” мо гла
да ужи ва у ле пим по те зи ма и
ефект ним го ло ви ма.

Се ри ју по го да ка до ма ћег ти -
ма отво ри ли су Иван Дис тол и
Не над Вуч ко вић, а по ред ових
ис ку сних и пре ка ље них ру ко -
мет них асо ва, це лу старт ну сед -
мор ку Ди на ма чи ни ла су озбиљ -
на и до ка за на име на по пут Вељ -
ка Ми ло ше ви ћа, Мла де на Шо -
ти ћа, Ива на Ди ми три је ви ћа, Ми -
ло ша Ко ста ди но ви ћа и Де ја на
Зла та но ви ћа. Што ре че не ко из
пу бли ке, „тим да се смр знеш”.

Из ми ну та у ми нут пред ност
пан че вач ких „жу то-цр них” се са -
мо уве ћа ва ла, па је Ди на мо већ
по сле пр вих по ла са та игре во -
дио са че ти ри го ла (19:15).

Го то во иста сли ка ви ђе на је
и по сле од мо ра. Пан чев ци су

има ли кон тро лу над утак ми -
цом, уи гра ва ли раз не ак ци је и
по сти за ли ефект не го ло ве. Тре -
нер Ком не нић је по том шан су
пру жио и мом ци ма с ма њом
ми ну та жом, али то ни је ути -
ца ло на игру до ма ћег ти ма.

Напро тив. Раз ли ка у ко рист
дома ћег ти ма кон стант но је
расла.

– Ова ко из гле да мо де ран ру -
ко мет. Сва ка част мом ко ле ги.
Ово се тра жи, ка ова квој игри
мо ра мо да те жи мо сви ко ји се

ба ви мо овим спор том. Ди на му
од свег ср ца же лим да осво ји
ти ту лу шам пи о на др жа ве – ре -
као је на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре тре нер Ле сков ча на Са -
ша Пеј чић.

Ди на мо је играо у са ста ву:
Ми ло ше вић (два го ла), Па вло -
вић (че ти ри), Бу њев че вић (че -
ти ри), Шо тић (пет), Ди ми три -
је вић (три), Са вић (два), Дис -
тол (три), Ми лен ко вић (три),
Ба ру џић, Го лу бо вић (три), Ко -
ста ди но вић (шест), Ми лу но -
вић, Вуч ко вић (два), Зла та но -
вић, Ра до ва но вић и Ми тро вић
(је дан гол).

– Оно што је нај ва жни је, на -
ста ви ли смо по бед нич ки низ.
За до во љан сам ка ко де лу је мо
на те ре ну, а си гу ран сам да ће -
мо до нај ва жни јих ме че ва још
ви ше по ди ћи сво ју фор му и да
ће мо ис пра ви ти евен ту ал не не -
до стат ке у на шој игри – ис та -
као је тре нер Ди на ма Аким
Ком не нић.

Ли дер из Пан че ва иду ћег ви -
кен да пу ту је у Аран ђе ло вац на
мег дан с до ма ћим Ша мо том.

СТАР ТУ ЈУ И ДЕ ВОЈ КЕ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО

Одбојка

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ХЕРЦЕГОВИНА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК
субота, 20 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА 39:30

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Београд: РОДА–ДИНАМО 2:3
мушкарци

Клек: КЛЕК–БОРАЦ 1:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Крајишник: КРАЈИШНИК – ОДБОЈКА 013 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР 76:88
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ 76:71

ЏИВ ЏАН КУП
Ме ђу на род ни ми тинг за нај -
мла ђе пли ва че „Џив џан 2020”
одр жан је про шлог ви кен да у
Бе о гра ду. ПК Ди на мо се пред -
ста вио са ше сна ест чла но ва,
ме ђу ко ји ма је би ло и мно го
де би та на та.

Алек са Му ста је осво јио
злат ну ме да љу у тр ци на 25 м
кра ул са да ски ца ма. Ова ди -
сци пли на ни је уо би ча је на, па
за то овај тро феј има и по себ -
ну драж. Брон за но од лич је је
при па ло Алек си и ње го вим
дру га ри ма Ва њи Ца ри ћу, Ми -
лу ти ну Јо ци ћу и Ан ге ли ни
Стан ко вић, ко ји су чи ни ли
шта фе ту Ди на ма.

Иа ко су оста ли без тро фе ја,
нај ви ше по е на Ди на му су до -
не ли Пе тар Бен дић и Не ма ња
Ра ни са вљев, осво јив ши 251 од -
но сно 229 бо до ва.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СТЕ ФА НОВ
ВЕЛИКИ ТРИЈУМФ
Мла ди рва чи Ди на ма оства ри -
ли су из ван ред не ре зул та те на
Ку пу Ср би је за так ми ча ре до
пет на ест го ди на ко ји је одр жан
про шлог ви кен да у Зре ња ни ну.

Нај у спе шни ји је био Сте фан
То до си је вић, ко ји је осво јио
злат ну ме да љу, а три јум фи ма
над ста ри јим про тив ни ци ма
од шкри нуо је и вра та ре пре -
зен та ци је Ср би је. Ми ли ца Се -
ку ло вић се оки ти ла сре бр ним
од лич јем, док је Ог њен То до -
си је вић за ра дио брон зу.

За па же ни су би ли и: Ле на
Ећи мо вић, Лу ка Јо вић, Да ни ло
Бо шко вић, Ла зар Јер ков, Ла зар
Па вло вић и Алек сан дра Јо вић.

Ве ли ке за слу ге за од лич не
успе хе пан че вач ких рва ча има -
ју и Ива Кр стић и Ву јо Ша јић,
ко ји им не се бич но пре но се сво -
је бо га то ис ку ство.

ДВА СРЕ БРА 
И БРОН ЗА

У Бе о гра ду је про шлог ви кен -
да одр жан тур нир у ка ра теу
„МБ куп 2020”, на ко јем је уче -
ство ва ло 600 так ми ча ра из де -
вет зе ма ља. У бор ба ма се по је -
ди нач но над ме та ло и осам ка -
ра тист ки ња Мла до сти.

Сре бр не ме да ље су за слу жи -
ле Ана ста си ја Ја ре дић и Ла ра
Пе че ни ца, док се Ми ља на Ро -
ма нов оки ти ла брон зом.

Уче ство ва ле су и: Ан ђе ли на
Ја ре дић, Ка та ри на Пе тро вић,
Са шка Те сла, Ми ља на То до ро -
вић и Ми ли ца Ама но вић.

ПО БЕ ДИО ЖИКИЋ
Тра ди ци о нал ни, два де се ти ме -
мо ри јал ни тур нир у стре ли чар -
ству по све ћен Ми хај лу Чо ло -
ви ћу одр жан је не дав но у Нишу.

И на том так ми че њу чла но -
ви СК-а Пан че во оства ри ли су
за па же не ре зул та те.

Сте фан Жи кић је осво јио пр -
во ме сто у кон ку рен ци ји се ни -
о ра ко ји су га ђа ли сло же ним
лу ком, по бе див ши у фи на лу
Сла во љу ба Или ћа с јед ним кру -
гом раз ли ке.

Дра ган Бр за ко вић је у га ђа -
њу олим пиј ским лу ком, та ко -
ђе у гру пи се ни о ра, за у зео 22.
ме сто ме ђу 37 стре ли ча ра.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ЏУ ДО-ТУР НИР

СТАР ЧЕВ ЦИ ЗА ПА ЖЕ НИ У ЛАК ТА ШИ МА

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЛАГАНО ДО НОВИХ БОДОВА

Стране припремио

Александар
Живковић

Чла но ви ЏК-а „Ака де ми ја Јо чић” из Стар -
че ва про шлог ви кен да су се над ме та ли
на ве ли ком ме ђу на род ном тур ни ру
„Лакташи опен”, где су по сти гли со лид -
не ре зул та те.

Вук Ми ло ва но вић и Угље ша Пеј чић су
по кле кли у бор ба ма за ме да љу, а брон зом
су се оки ти ли Жељ ко Цвет ко вић, Ми јат
Ву ко са вље вић и Ђор ђе Ма ле тић. Пе тар
Но ва ко вић је осво јио сре бр ну ме да љу.

– Од ових де ча ка се мо же мно го оче ки -
ва ти, али са мо ако бу ду вред но ра ди ли. У

еки пи се по себ но из дво јио Пе тар Но ва ко -
вић, ко ји је на пу ту до фи на ла са вла дао
три ри ва ла, а он да је у бор би за зла то по ра -
жен сво јом гре шком – ре као је ал фа и оме -
га стар че вач ког клу ба Ми ро слав Јо чић.

За до вољ ство ни је крио ни пред сед ник
овог спорт ског ко лек ти ва Не над Но ва ковић.

– Сјај но је би ти део ове еки пе, ко ју сви
у све ту џу да по здра вља ју и по шту ју, по чев
од шам пи о на Јо чи ћа па до нај мла ђег чла -
на. Због то га ће мо учи ни ти све да на шим
так ми ча ри ма омо гу ћи мо усло ве за раз вој

и на пре дак – ис та као је Но ва ко вић.
Џу до-да ни у Стар че ву те ку...

КА РА ТЕ АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ПАНЧЕВЦИ УСПЕ ШНИ СА СВИМ СЕ ЛЕК ЦИ ЈА МА
Се ни о ри Ка ра те клу ба Ди на мо
има ли су сво је пр во так ми че -
ње ове го ди не, па су за јед но с
нај мла ђим так ми ча ри ма клу -
ба на сту пи ли на Пр вен ству Вој -
во ди не, ко је је одр жа но у су бо -
ту, 22. фе бру а ра, у Ба нат ском
Кар лов цу. КК Ди на мо је био
нај ма сов ни ји и нај у спе шни ји
клуб, са се дам ме да ља.

Шам пи о ни по кра ји не по ста -
ли су Дар ко Спа сков ски и Урош
Пе тро вач ки. Сре бром се оки ти -
ла Ја на Кој чић, а брон зе су за -
ра ди ли: Ни ко ла Ива но вић,
Алек сан дар Ан ђел ко вић, Не бој -
ша Спа сков ски и Сло бо дан Би -
те вић, ко ји ни је на сту пио у фи -
на лу због по вре де. Иа ко још
увек ју ни ор, у ка та ма се так ми -
чио и Алек сан дар Зде шић, али
је по ра жен у бор би за ме да љу.

Успе шан де би у се ни ор ској
кон ку рен ци ји на овом так ми -
че њу има ли су: Ја на Кој чић,
Ни ко ла Ива но вић, Дар ко Спа -
сков ски и Алек сан дар Зде шић.

Та ко ђе у Ба нат ском Кар лов -
цу одр жа но је Пр вен ство Ба -
на та за по ле тар це, пи о ни ре и
наде. Ди на мо се пред ста вио са
два де сет мла дих бо ра ца, ко ји

су осво ји ли чак де вет на ест
трофеја!

Злат не ме да ље су за ра ди ли:
Мар ти на Пу зић, На та ли ја Игић,
Вук Вор ка пић, ка та-ти м пи о -
ни ра, На ђа Ни ко лић, Ма те ја
Сте па нов, Ан то ни је Ћу ли брк,
Алек са По пов и Ва си ли је Стај -
чић. Сре бром су се оки ти ли:
Ива Љу би чић, Те о до ра Га гић,
Је ле на Вуч ко вић и Лу ка До -
бро та, сви у ка та ма, и Па вле
Ми ло шев. Брон за не ме да ље су
осво ји ли: Та ма ра Ве лич ко вић,
Са ра Пе тро вић, Ла зар Ни ко -
лић, Бо ри сав Је вре мо вић и Бо -
ри во је Ве син.

На Првенству Баната у Ба-
натском Карловцу надметали су
се и чланови КК-а Младост, ко-
ји су постигли добре резултате.

Златна одличја су заради-
ли: Филип Вујиновић, Мили-
ца Драгичевић, Јована Тата-
ров, Милош Милутиновић, Но-
вак Николић и Драгана Ма-
цура. Сребром су се окитили
Никола Јаворац и тим мушких
нада у борбама (Милутино-
вић, Николић, Брацановић, Ја-
ворац), а бронзе су заслужи-
ли: Марко Милутиновић, Ђор-
ђе Шушак, Нађа Штрбац,
Никола Арсенијевић, Немања
Живков, Никола Брацановић,
Софија Стефановић и Уна
Терзић.

Екипу су предводили трене-
ри Миљан Живаљевић и Ми-
лош Макитан.

По сле ду ге зим ске па у зе на -

ред ног ви кен да се на ста вља

шам пи о нат и у Су пер Б ли ги

за ру ко ме та ши це.

Еки па ЖРК-а Пан че во, ко -

ја је у пр вом де лу се зо не

оства ри ла за па же не ре зул -

та те, на ста вак тр ке „отва ра”

утак ми цом про тив ОРК Бе о -

гра да, у го сти ма.

– Де вој ке су до бро ра ди ле

то ком при пре ма, од и гра ли

смо и низ кон трол них утак -

ми ца, па ми слим да спрем но

до че ку је мо на ста вак шам пи -

о на та. У еки пи је сјај на ат -

мос фе ра и на дам се да ће мо,

у за ви сно сти од бу џе та, ус пе -

ти да за др жи мо овај играч ки

ка дар и на ред не се зо не. По -

ред пр вог ти ма, са успе хом

ра де и на ше мла ђе ка те го ри -

је, па све то за о кру жу је јед -

ну ле пу спорт ску при чу у

на шем гра ду – ре кла је

спорт ска ди рек тор ка ЖРК-а

Пан че во Све тла на Ни чев ски.

Из овог спорт ског ко лек -

ти ва сти гла је још јед на ле па

вест. Пр ви тре нер еки пе

Мар ко Кр стић иза бран је за

нај бо љег тре не ра у Су пер Б

ли ги у про шлој го ди ни.

Сва ка част, Ма ре!
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Тара Страјиновић,
ученица:

     – Преко викенда
сам углавном у
Београду на тренингу.
Похађам часове плеса
– у питању је хип-хоп.
Учићу ако будем
стигла.

Живко Петров,
мајстор:

    – Викенд ћу провести
са женом, у кругу
породице. Шетаћемо,
ићи ћемо на Аду, 
а можда и 
на вечеру.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Равнотежа
Понекад је довољна и ситница...

    За избацивање из равнотеже, на пример.

    Детаљ као што је тамни облак усред лепог дана.

    Или само једна придошла погрешна реч.

    Изненадна промена туђег израза лица.

    Хм, мења и тебе.

    Враћање у баланс посао је који тражи више енергије.

    Нека, навали, резултат се броји.

Стабилност
Твоја статичност тражи од тебе да је промениш.

    Јер не воли саму себе.

    Зна да је смисао у покрету.

    У непрестаним променама.

    Хемије у телу.

    Идеја што стижу из главе.

    Статичност није исто што и стабилност.

    Треба је завртети да би се чврсто стајало на ногама.

Смиреност
    Умеш да се насмејеш.

    У самоћи, један на један са собом.

    Знаш да будеш „на ти” са својим одразом у огледалу.

    Иако не можеш са сигурношћу да опишеш своје мисли.

    Нити осећања.

    Бити прибран, тако је лепо.

    Остати смирен заувек немогуће је.

    Свеједно, диван је циљ, вреди му тежити.

Слободан Николић,
кабловски техничар:

     – У суботу ћу радити.
За недељу планирам 
да се одмарам, ићи ћу 
с пријатељима на 
неки роштиљ или 
тако нешто.

Две не де ље на 
Цр но гор ском при мор ју

Скла па ње по бед нич ког
мозаика

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су нај ва жни ју
фа зу тре нин га у окви ру при пре ма за
про лећ ни део шам пи о на та у Срп ској
ли ги гру па „Вој во ди на” спро ве ли на Цр -
но гор ском при мор ју, где су бо ра ви ли
од 9. до 23. фе бру а ра.

Под вођ ством тре не ра Ду -
ша на Је ври ћа и ње го вих са -
рад ни ка Мар ка Ан дре ји ћа и
Вла ди ми ра Ра сто ви ћа, у Бу -
дви су бо ра ви ла 24 фуд ба ле -
ра, и то: Бо јан Кне же вић, Бра -
ни слав Ка та нић, Или ја Ни ко -
лов ски, Бор ко Ани чић, Бо јан
Трип ко вић, Да ни ло Ко ва че -
вић, Вла ди мир Ман дић, Ге -
ор ги је Јан ку лов, Лу ка Сто ја -
но вић, Мла ден Ла за ре вић,
Мар ко Ба ша но вић, Ђор ђе Ив -
ко вић, Ду шан Плав шић, Ми -
лош Са ва но вић, Ми лан Зо ри -
ца, Ла зар Та на ско вић, Фи лип
Да мја но вић, Љу бо мир Сте ва -
но вић, Ла зар Мар ко вић, Јор -
дан Јо ва но вић, Алек са Са на -
дер, Фи лип Са на дер, Ан дреј
Пу по вић и Оскар Ке мењ.

Са еки пом су све вре ме би -
ли и чла но ви упра ве клу ба
Не над Бој ко вић и Пре драг Са -
на дер, као и спорт ски ди рек -
тор Са ша Ра ду ло вић.

Мом ци су има ли из у зет не усло ве за
рад и вред но ра ди ли, а би ло је да на ка -
да се тре ни ра ло и по три пу та. Од и гра -
но је и не ко ли ко кон трол них ме че ва
про тив ја ких ри ва ла, у ко ји ма ре зул тат
ни је био у пр вом пла ну. Струч ни штаб
Же ле зни ча ра ис ко ри стио је ове утак -
ми це да би про ве рио све игра че, да би

се но ви фуд ба ле ри што бо ље укло пи ли
у си стем ра да и да би се што бо ље уи -
гра ле све ли ни је ти ма.

Пр ву кон трол ну утак ми цу на овим
при пре ма ма по пу лар на „ди зел ка” из
Пан че ва од и гра ла је у глав ном гра ду
су сед не др жа ве, и то про тив цр но гор -
ског пр во ли га ша, еки пе Под го ри це. Овај
меч је за вр шен без го ло ва.

По бед нич ки мо за ик ли де ра Срп ске
ли ге „Вој во ди на” по чео је да се скла па
у дру гом кон трол ном су сре ту... Про тив

још јед ног чла на цр но гор ске Пр ве ли -
ге, Гр бља, Же ле зни чар је три јум фо вао
са чак 5:1.

До ма ћи ни су по ве ли у 13. ми ну ту, а
он да су Пан чев ци ис ка за ли сав свој по -
тен ци јал. Из јед на чио је ка пи тен Да ни -
ло Ко ва че вић, по том је Лу ка Сто ја но -
вић до нео пред ност на шем ти му, а он -
да је Ко ва че вић и дру ги пут по го дио

циљ. Та да је на сце ну сту пио Ми лош
Са ва но вић, зим ско по ја ча ње Же ле зни -
ча ра, ко ји је два пу та са вла дао гол ма на
до ма ћег ти ма.

Тим из на шег гра да је и на овом го -
сто ва њу имао ле по го сто прим ство од
ФК-а Гр баљ, клу ба у ко ме је ди рек тор
Бран ко Бо шко вић, не ка да шњи фуд ба -
лер бе о град ске Цр ве не зве зде и фран -
цу ског Па риз Сен Жер ме на.

Не ко ли ко да на по сле утак ми це у пред -
гра ђу Ко то ра „ди зел ка” се упу ти ла у Ти -

ват, где је од ме ри ла сна ге с
до ма ћим Ар се на лом, ина че
чла ном Дру ге цр но гор ске ли -
ге. Овог пу та Же ле зни чар је
по бе дио с 2:0, а оба по гот ка је
по сти гао Ми лош Са ва но вић.

Че твр ти кон трол ни су срет
на „тур не ји” по Цр ној Го ри „ди -
зел ка” је од и гра ла у Ко то ру,
где јој је до ма ћин био Бо кељ.
Овај су срет је за вр шен с не ре -
ше ним ре зул та том 1:1, а по -
но во је стре лац за пан че вач ку
еки пу био Ми лош Са ва но вић. 

Бо ра вак у Цр ној Го ри, бар
ка да су тре нин зи и утак ми це
у пи та њу, окон чан је утак ми -
цом у Под го ри ци, где је Же -
ле зни чар са вла дао еки пу Мла -
до сти из Ље шког по ља с 2:1.
Го ло ве за пан че вач ки тим овог
пу та по сти гли су Лу ка Сто ја -
но вић и Јор дан Јо ва но вић.

Све у све му, бо ра вак на Цр -
но гор ском при мор ју по ка зао
се као пун по го дак, јер су мом -

ци има ли од лич не усло ве да ра де и на -
пре ду ју. У по врат ку за Пан че во „екс пе -
ди ци ја” Же ле зни ча ра је по се ти ла и ма -
на стир Острог, па су та ко на пор не при -
пре ме пре то че не у же љу да се до бри ре -
зул та ти по сти жу и у про лећ ном де лу
шам пи о на та у Срп ској ли ги гру па „Вој -
во ди на”, ко ји стар ту је 7. мар та.

А. Жив ко вић

СПРЕ МАН ЈЕ И „БР ЗИ ВОЗ”...

ФУД БА ЛЕ РИ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА СЕ ВРА ТИ ЛИ С ПРИ ПРЕ МА

„ДИ ЗЕЛ КА” У БУ ДВИ УХВА ТИ ЛА ЗА ЛЕТ

То ком фе бру а ра се вред но ра ди и у дру гом пан че вач ком

срп ско ли га шу, ФК-у Ди на мо 1945. Мом ци ко је пред во ди

тре нер Жар ко То до ро вић при пре ме спро во де у Пан че ву,

а кроз кон трол не утак ми це сла жу се коц ки це у ти му...

Пан че вач ки „бр зи воз” је не дав но уго стио Сло гу из

План ди шта, ко ју је са вла дао са 6:0. Го ло ве за еки пу из

на шег гра да по сти гли су По по вић, Сто ја нов ски, Ар на у то -

вић (два), Нин ко вић и Бо дло вић.

Шеф струч ног шта ба Ди на ма 1945 Жар ко То до ро вић и

на овој утак ми ци шан су је пру жио свим мом ци ма ко ји кон -

ку ри шу за са став пр вог ти ма.

У уто рак, 25. фе бру а ра, „бр зи воз” је уго стио Ма чву из

Бо га ти ћа, ко ју је са вла дао с 3:1. Сто ја нов ски је го лом из

сло бод ног удар ца до нео по чет ну пред ност пан че вач ком ти -

му, по том су го сти по сти гли ау то гол, а тре ћи пут мре жу го -

сти ју по го дио је Шар че вић.

Ге не рал ну про бу пред на ста вак пр вен стве не тр ке за бо -

до ве у Срп ској ли ги „Вој во ди на” Ди на мо 1945 има ће у су -

бо ту, 29. фе бру а ра, у Мла де нов цу.


