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ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ УЈЕДЕ – ГРАД ПЛАЋА
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Број 4842, 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”
почела да ради
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Ауто-центра „Зоки”
почела да ради

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
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ПЛАСТИЧНУ АМБАЛАЖУ
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рад на црно
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ДРУГА СТРАНА2
Петак, 29. новембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

Сви ње,
пред кла ње
Ве ћи на су се да пре ста ла је да га
обе ле жа ва 1991. Зва нич но. У
зби љи и мно го пре то га. Цр но -
гор ци и Ср би су ка за ли да ни је
ни њи хов 2002. Шта је то, од ра -
сла и дру га де цо?

Дан ре пу бли ке, 29. но вем бар,
то ком по ло ви не про шлог ве ка
нај ве ћи пра зник на ро да и на -
род но сти бив ше СФРЈ. Из ви ше
раз ло га.

Пр ви: на ши ста ри су се при се -
ћа ли ве ли ких пар ти зан ских по -
бе да, па су бар на је дан дан за бо -
ра вља ли на ре стрик ци је стру је,
ре до ве за ка фу, уље и пра шак,
сто вр ста бо но ва, пар-не пар во -
жњу ау то мо би лом... Али ра до ва -
ли су се по вољ ним стам бе ним
кре ди ти ма и соп стве ној сол вент -
но сти за ле то ва ња у од ма ра ли -
шти ма ди љем Ја дра на и зи мо ва -
ња на бо сан ским и срп ским
сне жним ле по ти ца ма, јер су мно -
ги од њих, по себ но из Пан че ва,
ра ди ли у Ли би ји и Ал жи ру, екс -
тра за ра ђи ва ли у ју жној зо ни...

Дру ги: њи хо ви ста ри су у ме -
се ци ма, а по себ но у не де ља ма
пред 29. но вем бар то ви ли сви -
ње, ко је би ра ки јом угре ја ни
„мај сто ри” јед ним хи рур шки
пре ци зним ре зом по сто ма ку,
пра ће ним за стра шу ју ћим ски -
ча њем не срећ них жи во ти ња, ли -
ша ва ли жи во та и ства ра ли чвар -
ке, ле бер ке, швар гле, кр ва ви це.
Жде ра ло се од мах, при кла њу,
уз тур ши ју и ле де ни ра сол. А код
њих, ста рих, на се ло или у ру -
рал ни део гра да до ђе це ла фа -
ми ли ја. Куд ћеш леп ше...

Тре ћи: ми, Ти то ва омла ди на,
ни смо ишли два-три да на у шко -
лу! Је ди но што је мо ра ло да се
ра но уста не ка ко би се на вре ме
сти гло на од ре ди ште на ком је
ши кља ла вре ла свињ ска крв.
Ма ла је то жр тва би ла, по што се
оку пе и ком ши ни це и ком ши је,
ћор неш пи во или се с де дом до -
го во риш о та квој ак ци ји, па мо -
жеш да глу миш ур ба ног ба ју или
град ску за не се ну ци цу и мо таш
и му ваш. Оно, као, баш си фа -
ца. Ми ли на.

Исто вре ме но, исто ри ча ри још
увек не ма ју за јед нич ки став пре -
ма то ме да ли је Ју го сла ви ја би -
ла др жа ва-уто пи ја или је би ла
мо гу ћа. Исто та ко: да ли је друг
Ти то био дик та тор, ау то ри та рац
и то та ли та ри ста или чо век ис -
пред свог вре ме на.

По ли ти ко ло зи пак не зна ју чак
ни да ли је он по се јао кли цу и
га јио жи во би ће, чи ји пел цер да -
на шњи „пр во план ци” по ку ша ва -
ју да узму, а по да ни ци ко по да -
ни ци – сто је у ре ду и че ка ју на...

Океј, ни ко не ма од го во ре на
сва пи та ња: кад оно бе ше сад па -
да Дан др жав но сти?

Чеш, чеш...

Пише: Синиша Трајковић

Ци ље ви: сма ње ње бро ја
по вре да на ра ду и
сузбијање ра да на цр но 
и си ве еко но ми је

При ја ве из обла сти рад них
од но са и без бед но сти и
здра вља на ра ду мо гу се
под не ти и ано ним но

Ак тив но сти ин спек то ра ра да, ка да их
по сма тра ју над зи ра ни су бјек ти – по -
сло дав ци, не спа да ју у гру пу њи ма нај -
о ми ље ни јих. Али они оба вља ју ве о ма
ва жан по сао: вр ше ин спек циј ски над -
зор, сво јим кон тро ла ма до при но се да
по сло дав ци оба вља ју де лат но сти у
скла ду с про пи си ма.

Књи шки, то чи ме се ба ве зву чи ова -
ко: Оде ље ње ин спек ци је ра да за Ју -
жно ба нат ски управ ни округ пред у зи -
ма ме ре и ак тив но сти у обла сти
рад них од но са, без бед но сти и здра -
вља на ра ду с ци љем да се обез бе ди
при ме на од ре да ба За ко на о без бед но -
сти и здра вља на ра ду и За ко на о ра -
ду, као и дру гих про пи са из тих обла -
сти, ка ко би се сма њио број по вре да
на ра ду, те су зби јао рад на цр но и си -
ва еко но ми ја пре во ђе њем не ре ги стро -
ва них су бје ка та у ле гал не то ко ве по -
сло ва ња.

Би ља на Дра же вић је на чел ни ца
Оде ље ња ин спек ци је ра да Пан че во у
окви ру Ин спек то ра та за рад Ми ни -
стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач -
ка и со ци јал на пи та ња.

По ја ча ни над зо ри

Кон тро ле се вр ше на осно ву пла на,
има и ван ред них, али ни су рет ке ни
при ја ве из обла сти рад них од но са и
без бед но сти и здра вља на ра ду. Оне
се мо гу под не ти ано ним но те ле фо -
ном, усме но, пи сме ним пу тем на пи -
сар ни ци Ју жно ба нат ског управ ног
окру га, пре ко ин фо-ли ни је и елек -
трон ском по штом. Би ља на Дра же вић
ка же да осмо ро за по сле них у оде ље -
њу вр ши над зор на под руч ју Пан че -
ва, Вр шца, Ко ви на, Бе ле Цр кве, Али -
бу на ра, Ко ва чи це, Опо ва и
План ди шта, као и по си сте му ро та ци -
је по це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср -
би је. До да је:

– У то ку 2019. го ди не вр ше ни су по -
ја ча ни ин спек циј ски над зо ри у ви ду
ак ци ја, по пла ну и про гра му Ин спек -
то ра та за рад, ка ко на те ри то ри ји Ју -
жно ба нат ског окру га, та ко и на те ри -
то ри ји дру гих окру га. Ин спек то ри
вр ше ре дов не, ван ред не и кон трол не
над зо ре. У пр вих де сет ме се ци ове го -
ди не из вр ше но је 1.479 над зо ра, а нај -
ви ше их је би ло из обла сти рад них од -
но са – 852, ин те гри са них над зо ра и
без бед но сти и здра вља на ра ду – укуп -
но 627.

Те рен ски ин спек циј ски на лог се
оба вља на осно ву из да тог на ло га, као
и без на ло га за ин спек циј ски над зор
у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. Кон тр о -
ли шу се уго сти тељ ски објек ти, тр го -
ви не, гра ди ли шта, услу жне де лат но -
сти... Про ве ра ва се да ли је

А ЗАШТО БАШ КОД МЕНЕ...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Јавно окупљање.

На Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

над зи ра ни су бјект упи сан у од го ва -
ра ју ћи ре ги стар, да ли су за те че не
осо бе на ра ду у рад ном од но су, да ли
има ју за штит ну опре му, да ли су
оспо со бље не за без бе дан и здрав рад,
из вр ша ва се увид у до ку мен та ци ју,
од но сно у уго во ре о ра ду и при ја ве
на со ци јал но...

– Еви ден ти ра ју се све из ја ве од осо -
ба за те че них на ра ду, као и од по сло -
дав ца ако је при су тан. На ра ду где је

из вр шен над зор кон ста то ва ли смо
укуп но се дам на ест те шких те ле сних
по вре да. За те кли смо 233 ли ца на ра -
ду на цр но и утвр ди ли по сто ја ње два -
на ест не ре ги стро ва них су бје ка та.
Под не то је 160 зах те ва за по кре та ње
пре кр шај ног по ступ ка и на ло же не су
353 ме ре за от кла ња ње не до ста та ка у
до не тим ре ше њи ма – на бра ја Би ља на
Дра же вић.

Пре ма еви ден ци ји пан че вач ког
оде ље ња, у по ре ђе њу с прет ход ном го -
ди ном рад на цр но на под руч ју Ју жно -
ба нат ског окру га се сма њио. Кон ти -
ну и ра на кон тро ла и по ја ча ни
ин спек циј ски над зо ри си гур но су раз -
ло зи за то. Уви ђај се оба вља у при су -
ству при пад ни ка МУП-а и пред став -
ни ка ту жи ла штва.

Ду ал но обра зо ва ње

Ин спек ци ја ра да је укљу че на у си стем
„еИн спек тор”, ко ји је у за чет ку. На -
ло зи се да ју елек трон ским пу тем, а
за пи сни ци и ре ше ња, као и зах те ви за
по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка ра -
де се на исти на чин. Фор ми ра се реги -
стар по да та ка и по сти же бо ља ко ор -
ди на ци ја за по сле них у ин спек циј ским
слу жба ма. При ступ си сте му има ју и
над зи ра ни су бјек ти.

Ово је екс перт ни си стем ко ји у пот -
пу но сти по др жа ва рад ин спек ци је и

раз ви јен је у скла ду с ди рек ти ва ма
Европ ске уни је, и то за раз ли чи те
обла сти ин спек ци је. Основ на свр ха
„еИн спек то ра” је по ве ћа ње ефи ка сно -
сти ра да ин спек циј ских слу жби. Си -
стем пра ти и по бољ ша ва при ме ну
про пи са и у пот пу но сти по др жа ва све
по слов не про це се ин спек ци је: пла ни -
ра ње над зо ра, упра вља ње ри зи ком, во -
ђе ње еви ден ци је о објек ти ма и су бјек -
ти ма над зо ра, при пре му ин спек то ра

за пра ће ње и те рен ски рад, као и
израду за пи сни ка. Ва жан је и због
упра вља ња до ку мен ти ма, ди јаг но сти -
ке, ауто мат ске по штар ске слу жбе, ди -
ги тал не ар хи ве, пра ће ња упо зо ре ња и
из вр ше ња, ана ли зе по да та ка и из ве -
шта ва ња...

Би ља на Дра же вић на во ди да се ра -
ди пре под не, по под не и но ћу. Де ша -
ва се да не ки по сло дав ци има ју от пор
ка да им ин спек ци ја до ђе у кон тро лу,
али да то ни је чест слу чај.

– По ка же мо им ле ги ти ма ци ју, на -
лог за ин спек циј ски над зор ка да је он
по тре бан, узме мо из ја ву... Нај че шће
не ма про бле ма. Ма да, по сло дав ци че -
сто уме ју да ка жу: а за што баш код
ме не... Рет ко, ако нам не ко не пру жи
увид у до ку мен та ци ју, под но си мо зах -
тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ -
ка – об ја шња ва на чел ни ца Оде ље ња
ин спек ци је ра да.

То ком 2019. го ди не ово оде ље ње је
спро во ди ло и ак тив но сти ко је се од -
но се на ду ал но обра зо ва ње. То је та -
ко ђе но ви на: про ве ра ва ју се усло ви у
ко ји ма сред њо школ ци ра де на прак -
си. Ово се чи ни у ко ор ди на ци ји с Оде -
ље њем При вред не ко мо ре за Ју жно -
ба нат ски округ, шко ла ма ко је обра зу ју
ка дар за за ни ма ња у си сте му ду ал ног
обра зо ва ња и с Ми ни стар ством про -
све те.

На те ри то ри ји ју жног Ба на та за ду -
ал но обра зо ва ње ин те ре со ва ње је до
са да по ка за ло осам при вред них су бје -
ка та, ко ји су по про пи са ној про це ду -
ри под не ли по треб ну до ку мен та ци ју
ко ор ди на то ру у пан че вач кој При вред -
ној ко мо ри. При лич но обим ну до ку -
мен та ци ју пре гле да ју и ин спек то ри
ра да, а на кон то га, у са рад њи с ко мо -
ром, шко ла ма и ре сор ним ми ни стар -
ством, оби ла зе се по сло дав ци с циљем

про ве ре и при ме не пре вен тив них ме -
ра без бед но сти и здра вља на ра ду.

До сад су кон тро ли са на че ти ри по -
сло дав ца и утвр ђе но је да ис пу ња ва ју
ми ни мум усло ва за спро во ђе ње ду ал -
ног обра зо ва ња. У овом си сте му на те -
ри то ри ји на шег окру га нај ин те ре сант -
ни ја су за ни ма ња у ме тал ској
ин ду стри ји; та ко се шко лу ју бу ду ћи
ме ха тро ни ча ри, ме та ло стру га ри, бра -
ва ри и за ва ри ва чи.

Очи глед но је да осмо ро за по сле них
у Оде ље њу ин спек ци је ра да за Ју жно -
ба нат ски управ ни округ има пу не ру -
ке по сла. С. Трај ко вић

ЈАВ НА РАС ПРА ВА О СТРА ТЕ ГИ ЈИ

Те ма: со ци јал на за шти та
На црт стра те ги је раз во ја со -
ци јал не за шти те гра да Пан -
че ва од 2020. до 2027. го ди -
не због јав не рас пра ве би ће
из ло жен на www.pancevo.rs
– од 18. но вем бра до 7. де -
цем бра. Увид у На црт стра -
те ги је мо же се из вр ши ти и
у кан це ла ри ји 203 Град ске
упра ве, на Тр гу кра ља Пе тра
I 2–4, сва ког рад ног да на од
12 до 15 са ти.

На отво ре ном са стан ку
26. но вем бра, у ма лој са ли
Град ске упра ве, на струч -
ном ску пу пред ста вљен је
На црт стра те ги је. Го во ри ле
су Та ти ја на Грн чар ски, ди -
рек тор ка По кра јин ског за -
во да за со ци јал ну за шти ту,
На та ша Ми лић Те о фи ло -
вић и Ан ђе ли ја Ђо ло вић из
ове уста но ве, као и Су за на

Јо ва но вић, ко ор ди на тор Ти -
ма за из ра ду Стра те ги је. До -
ма ћин је био Ми лен ко Чуч -
ко вић, члан Град ског ве ћа
за под руч је ра да, за по шља -
ва ња и со ци јал не по ли ти ке.

Гра ђан ке и гра ђа ни, као
и прав на ли ца има ју мо -
гућ ност да под не су раз ли -
чи те ини ци ја ти ве, пред ло -
ге, су ге сти је и ко мен та ре у
ве зи с На цр том стра те ги је
за вре ме тра ја ња јав не
распра ве, елек трон ски на
мeјл javnarasprava.soc-
zast@pancevo.rs, пи сме но
на адре су Град ска упра ва
Пан че ва, Се кре та ри јат за
јав не слу жбе и со ци јал на
пи та ња, Трг кра ља Пе тра I
2–4 Пан че во, или не по -
сред но пи сар ни ци Град ске
упра ве. С. Т.

ИЗ ПО ВЕ РЕ НИ ШТВА ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ

Сти пен ди ја од 500 USD
По ве ре ни штво за из бе гли -
це Град ске упра ве оба ве -
шта ва гра ђа не да ће ICM
(International Christian Mi-
nistries) до де ли ти пет на ест
сти пен ди ја у из но су од по
500 аме рич ких до ла ра кан -
ди да ти ма ко ји су сту ден ти
на основ ним сту ди ја ма.
Услов је да под но си лац зах -
те ва или ба рем је дан од ње -
го вих ро ди те ља мо ра да бу -
де из бе гли ца или да по ти че
из Ре пу бли ке Хр ват ске, од -
но сно из јед не од сле де ћих
оп шти на: Бен ко вац, Вој нић,
Вр гин мост, Гли на, Гра чац,
Двор, До њи Ла пац, Др ниш,
Книн, Ко ре ни ца, Ко стај -
ница, Кр њак, Об ро вац, Пе -
триња, Сла ти на, Бе ли Ма -
настир, Ву ко вар, Даљ,
Мир ков ци и Те ња.

Под но си о ци зах те ва ко ји
су по ста ли из бе гли це то ком
опе ра ци је „Олу ја” има ће
пред ност.

Обра зац при ја ве мо же се
до би ти у По ве ре ни штву за
из бе гли це Гра да Пан че ва,
на Тр гу кра ља Пе тра Пр вог
2–4, рад ним да ни ма од 8 до
15 са ти. Те ле фон за ин фор -
ма ци је је 013/308-818.

„Е-Инспектор” је важан и
због управљања
документима,
дијагностике, аутоматске
поштарске службе,
дигиталне архиве,
праћења упозорења и
извршења, анализе
података и извештавања...

БИЉАНА ДРАЖЕВИЋ, НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА

Биљана Дражевић
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У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

О за ни ма њи ма
будућ но сти

Ако желите да са зна те ко ја
за ни ма ња ће би ти нај тра же -
ни ја у бу дућ но сти, а ко ја су
већ у фа зи из у ми ра ња, при -
ли ку за то има ће те у су бо ту,
30. но вем бра, од 11.30, у ве -
ли кој са ли Град ске упра ве.

Том при ли ком ће Пре -
драг Ђу кић, пот пред сед ник
„Мен се Ср би је”, одр жа ти
пре да ва ње под на зи вом „За -
ни ма ња бу дућ но сти”. Ово
је пр ви еду ка тив ни скуп из
се ри ја ла „Но ви не вре ме на
у ко ме већ је смо”. Ор га ни -
за тор до га ђа ја је Ре ги о нал -
ни цен тар за та лен те
„Михај ло Пу пин”, а улаз је
бес пла тан. Д. К.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Виртуоз за децу 
из „Споменка”

Хуманитарни концерт под
називом „Нашој деци с љу-
бављу” у извођењу Душана
Секулића и бенда „Ac cor dian
Fan tasy” биће одржан у по-
недељак, 2. децембра, од 19
сати, у дворани Културног
центра.

Организатор концерта је
Ротари-клуб „Панчево – Ми-
хајло Пупин”, а сав приход
од продаје карата, чија је це-
на 500 динара, намењен је
Дому за децу и омладину без
родитељског старања „Спо-
менак”. Улазнице се могу ку-
пити уплатом на жиро ра-
чун Ротари-клуба „Панчево
– Михајло Пупин”: 205-
178258-75 или пре концер-
та убацивањем новца у ку-
тију за донације, на улазу у
Културни центар.

Секулић је магистрирао
хармонику на бечком кон-
зерваторијуму „Јохан Штра-
ус” а изводи обраде класич-
них, рокенрол, џез и народ-
них мелодија. Д. К.

Од по чет ка ове го ди не чла но -
ви град ске Ко ми си је за утвр -
ђи ва ње осно ва но сти и ви си не
на кна де ште те због ује да на пу -
ште них па са и ма ча ка раз ма -
тра ли су 215 зах те ва оште ће -
них гра ђа на за ван суд ско по -
рав на ње. По ре ђе ња ра ди, у це -
лој 2018. би ло је 245 зах те ва,
од ко јих је 27 од ба че но као
нео сно ва но. (Иа ко су у на зи ву
ове ко ми си је пси и мач ке за -
јед но, ује ди на пу ште них ма ча -
ка су мно го ре ђи – тек сва ки
де се ти зах тев од но си се на њих.)

Град ском од лу ком пред ви -
ђе на је мак си мал на ви си на на -
док на де ако пас чи ји се вла -
сник не зна ује де чо ве ка на
те ри то ри ји Пан че ва. Она је
50.000 ди на ра, али пред сед -
ник Ко ми си је др Ми лан Три -
фу но вић ка же да ни ко ме до
са да ни је до де ље на од ште та у
том из но су.

– На осно ву ме ди цин ске до -
ку мен та ци је утвр ђе но је да су
сви оште ће ни за до би ли ла ке те -
ле сне по вре де. Ни је дан оште -
ће ни ни је за до био трај но ума -
ње ну жи вот ну спо соб ност, ни -
ти је на сту пи ла на ру же ност
услед по вре де јер ни ком од
оште ће них ни је трај но ума њен
естет ски из глед. С об зи ром на
то, оште ће ни ма смо пред ла га -
ли ма ње из но се за на кна ду ште -
те од мак си мал ног, уве ре ни да
су ти из но си објек тив но утвр -
ђе ни и пра вич ни – ре као је за
„Пан че вац” др Ми лан Три фу -
но вић, до да ју ћи да је го то во три
че твр ти не под но си ла ца зах те -
ва (ла ни 70,64, а 2017. го дине

72,7 од сто) при хва ти ло та кво
ре ше ње Ко ми си је.

Они што ни су би ли за до вољ -
ни су мом ко ју им је до де ли ла
Ко ми си ја ту жи ли су Град.

Ина че, не ки адво ка ти сма -
тра ју да је од лу ка да се због
ује да пса иде на суд по гре шна.

По њи хо вом ми шље њу, бо ље је
при хва ти ти пред лог Ко ми си је
за ван суд ско по рав на ње, јер ис -
те ри ва ње прав де на су ду под -
ра зу ме ва пла ћа ње суд ских так -
са и ве шта че ње ле ка ра и не у -
роп си хи ја тра, што ко шта не ко -
ли ко де се ти на хи ља да ди на ра.

За суд ску пар ни цу би ло би
до бро да оште ће ни има све до -
ке на па да на пу ште ног пса на
ње га, што зна чи да још на ли -
цу ме ста тре ба да од њих узме
број те ле фо на и адре су ка ко би
суд мо гао да их по зо ве да да ју
ис каз.

Од ше та за на па де на пу ште -
них жи во ти ња, ко ју по за ко ну
Град мо ра да пла ти, под ста кла
је не ке и на пре ва ру. Кон крет -
ни по да ци о то ме за Пан че во
не по сто је, али Љи ља на Бла го -
је вић, пра во бра ни лац Бе о гра -
да, из ја ви ла је за РТС да у пре -
сто ни ци по је дин ци ла жи ра ју
ује де, или зах тев за на кна ду
ште те за ствар ни ујед исто вре -
ме но под но се у не ко ли ко су -
до ва у Ср би ји!

Пре ма ње ним ре чи ма, пре -
ва ран ти ма на ру ку иде чи ње -
ни ца да не по сто ји је дин стве -
на ба за по да та ка о ује ди ма, а
има и ле ка ра ко ји су спрем ни
да са чи не ла жне из ве шта је о
на вод ним ује ди ма.

На ци о нал на али јан са за ло -
кал ни еко ном ски раз вој (НА -
ЛЕД) про це њу је да су оп шти не
у Ср би ји то ком про те клих шест
го ди на на име ових од ште та
ис пла ти ли нај ма ње 25 ми ли о -
на евра, а до кле се же ма што -
ви тост пре ва ра на та, све до чи
при мер из Ва ље ва. Та мо је 2016.
от кри ве на гру па чи ји су чла -
но ви ис ку ва ли ло ба њу пса (да
се не би за ра зи ли!), а он да та -
квим че љу сти ма оста вља ли тра -
го ве ује да и на осно ву њих до -
би ја ли од ште те!

М. Глигорић

ОД 1. ДЕЦЕМБРА

Строже казне 
за најтежа дела

Увођење казне доживотног за-
твора уз могућност условног
отпуста тек после двадесет се-
дам година проведених иза ре-
шетака и смањење броја кри-
вичних дела за која се може
изрећи условна осуда само су
неке од новина у измењеном
Кривичном законику које сту-
пају на снагу 1. децембра.

Могућност условног отпуста
неће важити за пет најтежих и
најсвирепијих кривичних де-
ла, као што су тешко убиство,
силовање са смртним исходом,
обљуба над немоћним лицем
са смртним исходом, обљуба
над дететом са смртним исхо-
дом и обљуба уз злоупотребу
службеног положаја са смрт-
ним исходом.

Уводи се и ново кривично
дело – напад на адвоката, a
предвиђене су и строже казне
за напад на полицајце, судије,
тужиоце, јавне бележнике, из-
вршитеље и инспекторе неке
инспекције. Казна за ово је
најмању годину, а највише  два-
наест година затвора. М. Г.

У ХА ЛИ СПОР ТО ВА

По мо зи мо Пе три
Ху ма ни тар ни кон церт „Пе вај
за Пе тру” би ће одр жан 3. де -
цем бра, од 19 са ти, у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту. Сред ства
од про да је ка ра та на ме ње на су
за ле че ње на ше тро го ди шње
су гра ђан ке Пе тре Ђор ђе вић,
обо ле ле од рет ког об ли ка ма -
лиг ног ту мо ра на мо згу.

Це на ула зни це је 500 ди на -
ра, а у про гра му ће уче ство ва -
ти: Сло бо дан ка Дан ка Сто јиљ -
ко вић, Зла та Пе тро вић, Ве ра
Ма то вић, Иван Ку кољ Ку ки,
Урош Жив ко вић, Ми лош Бр -
кић, Не над Ма ној ло вић, Са мо
Боб и Ра де Ко сма јац. Из во ђа -
че ће пра ти ти ор ке стри Ан дри -
је Јо ва но ви ћа Ку те и Иго ра
Шко дри ћа Ле штан ца. Д. К.

ПО ВО ДОМ 1. ДЕ ЦЕМ БРА

Бес плат но те сти ра ње и три би на о ХИВ-у

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

НА КНА ДЕ ЗБОГ УЈЕ ДА НА ПУ ШТЕ НИХ ПА СА И МА ЧА КА

ХРА НИ КУ ЧЕ ДА ТЕ УЈЕ ДЕ – ГРАД ПЛА ЋА

Европ ска не де ља те сти ра ња,
ко ја прет хо ди обе ле жа ва њу 1.
де цем бра, Свет ског да на бор бе
про тив си де, по вод је за тра ди -
ци о нал но бес плат но те сти ра -
ње на ХИВ, ко је За вод за јав но
здра вље Пан че во ор га ни зу је у
пе ри о ду од 25. но вем бра до 1.
де цем бра, од 8 до 12 са ти, у
сво јим про сто ри ја ма у Ули ци
Ву ка Ка ра џи ћа 8.

У том пе ри о ду свe за ин те ре -
со ва не осо бе мо гу до ћи на те -
сти ра ње, ко је је по вер љи во, ано -
ним но и бес плат но. Ни је вам
по тре бан лекарски упут, пре -
глед се не за ка зу је, једино што
пре те сти ра ња не тре ба до руч -
ко ва ти. До дат не ин фор ма ци је
мо гу се до би ти пу тем те ле фо -
на 310-466.

Обе ле жа ва њу Свет ског да на
бор бе про тив си де при дру жи -
ће се и Kреативни омла дин ски
цен тар Пан че ва за бор бу про -
тив си де (КОМ ПАС). Во лон те -
ри те ор га ни за ци је ће уо чи 1.
де цем бра, као и прет ход них

годи на, оки ти ти град цр ве ним
тра ка ма.

Сви ко ји же ле да са зна ју ви -
ше о овој те ми мо гу у не де љу,
1. де цем бра, од 12 до 15 са ти,
про ше та ти до Kорзоа (Ули ца
Жи во ји на Ми ши ћа, ис пред
Гале ри је са вре ме не умет но -
сти), где ће би ти одр жа на
KОМПАС-ова Цен трал но у лич -
на ма ни фе ста ци ја. Про ла зни -
ци ће има ти при ли ку да до -
би ју бес плат не кон до ме, угре -
ју се уз чај и ин фор ми шу о
пре вен ци ји и за шти ти од ин -
фи ци ра ња ХИВ-ом. Ак ти ви -
сти КОМ ПАС-а при пре ми ли
су за гра ђа не и раз не еду ка -
тив не игри це.

Истог да на, од 18 до 20 са ти,
у про сто ри ја ма „Син хра” (Улица

ге не ра ла Пе тра Ара чи ћа 8) би -
ће одр жа на три би на о си ди. О
пси хо ло шким аспек ти ма осо ба
ин фи ци ра них ХИВ-ом го во ри -
ће Све тла на Ка ла пиш, ди пло -
ми ра ни пси хо лог и ди рек тор ка
пан че вач ке Ме ди цин ске шко -
ле, док ће о те сти ра њу на ХИВ
го во ри ти др Оли ве ра Ста ни -
шић, спе ци ја ли ста епи де ми о -
ло ги је и ше фи ца од се ка за за -
ра зне и ДДД по сло ве у За во ду
за јав но здра вље Пан че во. Том
при ли ком ће би ти пред ста вље -
ни и ре зул та ти он лајн ис тра -
жи ва ња ко је KОМПАС спро во -
ди већ ду же вре ме на ову те му.
У окви ру три би не би ће при ре -
ђен и квиз, а нај у спе шни ји
учесни ци осво ји ће сим бо лич не
на гра де. Д. К.



Про те клих да на се на вр ши ло пет го ди на од смр ти Јо ва -
на Ћи ри ло ва. Умр ла је Бор ка Па ви ће вић. У не ко ли ко
да на оти шли су Зо ран Хри стић, Вла да Пе трић, Ма ни
Го то вац, Бран ко Лу стиг. Њи хо ви су тра го ви ду бо ки, њи -
хо ве су ми сли би ле круп не, бе ху стра сни ци жи во та. Иза
њих су ве ли ка по стиг ну ћа. Има ју ли на след ни ка? Или
је по све за ца ре ва ла осред њост, фи ли стар ски дух, агре -
сив ност као не до ста так истин ског људ ског са др жа ја?
Дру го ли га ши и ни шчи ду хом за по се ли су оба цар ства.
И сто лу ју у њи ма бе срам но шћу, зло бом и беш ча шћем.
Дру га ли га – по ги бељ ни стар то ви на не ја ког про тив ни -
ка, на ме ште не утак ми це и пот ку пље не су ди је. И ма ло,
вр ло ма ло мај стор ства.

(Ре ди тељ Гор чин Сто ја но вић, „По ли ти ка”, 22. но вем -
бар)

* * *
Свим ср цем сам за опо зи ци ју овом ре жи му, али бо јим
се да с ова квим ста во ви ма опо зи ци је не ма ве ли ких про -
ме на. Ни је пи та ње са мо про ме не го ле вла сти, реч је о
про ме ни си сте ма –о то ме се су штин ски не го во ри, про -
ме ни кул тур ног мо де ла, а кул тур ни мо дел зна чи оп шти
на чин раз ми шља ња. А шта смо ми то про ме ни ли? Ми
смо се вра ти ли у де ве де се те и у од но су на рат не зло чи -
не, и у од но су на ЕУ, и у од но су на Ко со во. Има ли смо
ДОС по сле 5. ок то бра, где је сва ко ву као на сво ју стра -
ну, и на власт су се вра ти ли они ко ји су иза шли из Ми -
ло ше ви ће вог ши ње ла. Ако не ко под не ве ро ват ним окол -
но сти ма пре у зме власт, ни шта се су штин ски не ће про -
ме ни ти, са мо љу ди на вла сти.

(Пи сац Фи лип Да вид, Н1, 20. но вем бар)

* * *
Емил Си о ран ка же да „Бал кан иде из по ра за у по раз,
али и то је не ка кав на пре дак”. То је, мо жда, нај бо љи
опис Бал ка на. То је та ко ка рак те ри стич но за нас. По сле
Дру гог свет ског ра та спа ја ли су на ро де ко ји су би ли у
ра ту. Фор ми ра на је Ју го сла ви ја, као пре те ча Европ ске
уни је, али да би сте жи ве ли у Ју го сла ви ји, мо ра те да
има те свест о њој. Нај ви ше бих во лео да жи вим у се лу у
ко ме жи ве Ср би, Ја пан ци, Ки не зи, Ара пи и дру ги, али
љу ди то не же ле. Бо је се то га. Не во ле раз ли чи то сти. Та -
ко је и у Ли ци, на том ми кро пла ну. Има те Ср бе ко ји се
„оштре” на Ср бе, а ако не ма Ср ба, он да се „оштре” на
ком ши је Хр ва те. Ако не ма њих, он да су до бро до шли
чла но ви фа ми ли је, а ако не ма ни њих – има жи во ти ња.

(Пи сац Да мир Ка ра каш, „Да нас”, 25. но вем бар)

* * *

* * *
Иа ко сам про фе сор ма те ма ти ке, ко ри стим сва ки ми нут
ди гре си је на ча су да сво је сту ден те ис про во ци рам око
те ма ко је су за бра ње не, ко је су про во ка тив не. Же лим да
их ти ме охра брим. Мно ги по сле то га до ђу код ме не да
раз го ва ра ју о те ма ма ко је ни су ма те ма тич ке. Ми слим
да је и то по сао нас ко ји смо у на ста ви. Же лим да са
сво јим ђа ци ма по мог нем у ски да њу ве ла та буа с ра зних
те ма у дру штву, јер ни је до бро ако по сто је за бра ње не
те ме. Упра во је то раз лог та ко те шког по ло жа ја ЛГБТ
за јед ни це у мно гим кра је ви ма све та, јер је то увек не ка -
кав та бу. Раз ми шљао сам ко ли ко би би ло ва жно да ме,
на при мер, на „Прај ду” ви де мо ји сту ден ти, да их за гр -
лим, да им ка жем ка ко их раз у мем и ка ко увек мо гу ра -
чу на ти на мо је раз у ме ва ње и по др шку. Све су то ва жне
ства ри за ЛГБТ за јед ни цу, ко јих оста так дру штва нај че -
шће ни је ни све стан.

(Про фе сор Еко ном ског фа кул те та Бо рис Бо ри чић,
„Блиц”, 25. но вем бар)

* * *
Ве ли ки број гра ђа на ру ко во ди се ло ги ком да се ни шта
не мо же про ме ни ти, што нас во ди за кључ ку да смо дру -
штво ко је ни је спрем но да при хва ти од го вор ност. Знат -
но је лак ше по сег ну ти за из го во ри ма и за по ри ца њем
не го се ак ти ви ра ти и евен ту ал но би ти из ло жен не при -
јат ним при ти сци ма. Имам ути сак да су нас про сто око -
ва ли бе да и страх, а бе да и страх иза зи ва ју оно нај го ре у
љу ди ма. Чо ве ка ве ли ким де лом фор ми ра ју окол но сти.
Ово су те шки тре ну ци за срп ску де мо кра ти ју. Ми не ма -
мо уну тра шње ка па ци те те за про ме не, не ма мо ни спољ -
ну по моћ. У та квим тре ну ци ма по себ но је из ра же на на -
ша гра ђан ска ду жност да го во ри мо исти ну и да јој бу де -
мо по све ће ни. Без об зи ра на то што смо у ма њи ни, ако
се ар ти ку ли шу на ши гла со ви, ако се кон со ли ду је мо, по -
сто ји на да и да мо же мо да из гра ди мо бо ље дру штво.
Наш нај го ри не при ја тељ у тој бор би је страх.

(Про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та Ог њен Ра до њић,
„Да нас”, 23. но вем бар)
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КОНЦЕПТ

Кроз 33 тач ке за 
45 ми ну та

До ку мен та се ме ња ју
по ис те ку ва жно сти,
гра ђа ни без тро шко ва

Ка ко смо про шле не де ље и на -
ја ви ли, у од су ству опо зи ци је од -
бор ни ци вла да ју ћих стра на ка
бр зо су за вр ши ли по сао 25. но -
вем бра, ка да је одр жа на 36. сед -
ни ца Скуп шти не гра да Пан че -
ва: 33 тач ке днев ног ре да прошли
су за оно ли ко вре ме на ко ли ко
тра је школ ски час – 45 ми ну та.

Је ди ни из ве сти о ци би ли су
гра до на чел ник Са ша Па влов и
већ ник Не ма ња Ро тар, а за го -
вор ни цу је из ла зио и од бор ник
СНС-а Ни ко ла Уско ко вић ка ко
би, уз ци ти ра ње Ми ло ша Цр -
њан ског, об ја снио за што је
Штро сма је ро ва ули ца са да до -
би ла име на шег ве ли ког пи сца.

Но ви ау то бу си и от прем ни не

По сле три усво је на пред ло га
од лу ке о из ра ди, из ме на ма или
до пу на ма пла но ва де таљ не ре -
гу ла ци је пред од бор ни ке је стао
Па влов да би још јед ном об ја -
снио ка ко ће се раз ви ја ти про -
цес кон це си је за јав ну услу гу
по ве ра ва ња оба вља ња де лат но -
сти до ма ћег ли ниј ског пре во за
пут ни ка на те ри то ри ји гра да.
Гра до на чел ник је ка зао да ће
јав но-при ват но парт нер ство
тра ја ти два де сет пет го ди на и
да ће кон це си о нар из гра ди ти
и пу сти ти у рад но ву ау то бу ску
ста ни цу на ло ка ци ји ко ју обез -
бе ђу је Град уз све по треб не са -
гла сно сти и пра те ћу са о бра ћај -
ну и ко му нал ну ин фра струк -
ту ру. До дао је:

– Ка пи тал но ин ве сти ра ње
при ват ног парт не ра мо ра би ти

у ми ни мал ном из но су од осам
ми ли о на евра. Оба ве за му је
да об но ви во зни парк: у пр ва
два ме се ца мо ра да пу сти у са -
о бра ћај ми ни мал но де сет но -
вих во зи ла, а пре о ста лих пе де -
сет до ис те ка пе ри о да од два -
на ест ме се ци. Нај ма ње јед ном
го ди шње кон це си о нар је оба -
ве зан да из вр ши ана ли зу тре -
нут них ли ни ја и да пред ло жи
евен ту ал не из ме не. Мо жда је
и нај ва жни је то да по пот пи -
си ва њу јав ног уго во ра, а нај ду -
же у ро ку до три де сет да на, ин -
ве сти тор тре ба да упла ти уво -
зну кон це си о ну на кна ду, ко ја
из но си 45 ми ли о на ди на ра. Тај
но вац ће би ти пре ба чен АТП-у
за ис пла ту от прем ни на. За оне
рад ни ке ко ји се још увек ни су
од лу чи ли да ли ће оти ћи из
фир ме или ће у њој оста ти ин -
фор ма ци ја је да усло ви ра да у
но вом пред у зе ћу мо гу би ти у
нај го рем слу ча ју иден тич ни са -
да шњим усло ви ма, а си гур но
је да ће би ти мно го бо љи.

Уз на ве де но, ка ко је ре као
Па влов, за јед нич ко при вредно

дру штво ће нај ма ње два пут
го ди шње од бор ни ци ма Скуп -
шти не гра да под но си ти фи -
нан сиј ске и дру ге из ве шта је,
па ће пред став ни ци гра ђа на
има ти ја сан увид у ње го во по -
сло ва ње. Гра до на чел ник је по -
ен ти рао ре кав ши да је „пот -
пи си ва ње овог уго во ра ја ко
бит но, ка ко би гра ђа ни има ли
ква ли те тан пре воз, ка кав и
заслу жу ју”.

По том су од бор ни ци усво ји -
ли пред ло ге од лу ка о про сеч -
ним це на ма ме тра ква драт ног
не по крет но сти, др жа њу до ма -
ћих жи во ти ња и оба вља њу де -
лат но сти зо о хи ги је не, дим ни -
чар ским услу га ма, одр жа ва њу
чи сто ће и упра вља њу от па дом,
пи ја ца ма, са хра њи ва њу и гро -
бљи ма, обез бе ђи ва њу јав ног
осве тље ња...

И име и пре зи ме

На ред су до шли пред ло зи од -
лу ка о утвр ђи ва њу на зи ва ули -
ца град ске Ко ми си је за да ва ње
име на ули ца ма и тр го ви ма.
Тач но де ве де сет до сад без и ме -

них ули ца са да има ју име и
пре зи ме.

Већ ник Ро тар, ко ји је и пред -
сед ник Ко ми си је, ка зао је да је
Вла да у ма ју 2018. го ди не при -
сту пи ла ажу ри ра њу адре сног ре -
ги стра и он да је на ло жи ла свим
ло кал ним са мо у пра ва ма да име -
ну ју ули це. Због крат ког ро ка
пан че вач ка ко ми си ја је пред ло -
жи ла да их име ну је по ред ним
бро је ви ма, али се с тим ни су
сло жи ле ви ше ин стан це вла сти.

– За то смо овог ле та ули ца ма
да ли но ва име на. Во ди ли смо
се иде јом да их на зо ве мо по
зна ме ни тим Пан чев ци ма или
они ма што су у на шем гра ду
жи ве ли, љу ди ма из све та на у ке,
кул ту ре и умет но сти, по они ма
ко ји не ма ју по ли тич ки кон текст,
па не ће би ти спор ни по ко ле њи -
ма ко ја до ла зе. Уз то, ни ка ко
ни је на ру ше на кул ту ра се ћа ња
на не ке зна ме ни те Хр ва те, ка ко
се у јед ном удру же њу ба нат ских
Хр ва та го во ри ло. На про тив: ули -
це са да има ју пе сник Мом чи ло
По па дић и пу бли ци ста Ми хо -
вил То мандл, ко ји су ура ди ли
бит не ства ри за ову за јед ни цу.
А о Штро сма је ру и Ма ти ји Гуп -
цу мла ди ви ше не ће учи ти у
шко ла ма. И да по но вим: до ку -
мен та се ме ња ју по њи хо вом ис -
те ку ва жно сти. Да кле, гра ђа ни
не ће има ти ни ка кве тро шко ве
– за кљу чио је Ро тар.

На кон то га Уско ко вић је ци -
ти рао Цр њан ског, па је Штро -
сма је ро ва оти шла у исто ри ју.
До кра ја сед ни це пред став ни ци
вла сти при хва ти ли су из ве штај
о ра ду град ског пра во бра ни ла -
штва, из ме не про гра ма по сло -
ва ња не ко ли ко јав них пред у зе -
ћа и пред ло ге за при сту па ње из -
ра ди про гра ма раз во ја спор та и
ло кал ног ак ци о ног пла на за мла -
де за пе ри од од 2010. до 2022.

ОДР ЖА НА 36. СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

О БО ЉЕМ ПРЕ ВО ЗУ И НА ЗИ ВИ МА УЛИ ЦА

ТРИ БИ НА У „ЛИ БЕР ТА ТЕИ”

Про фе си о нал на ети ка
у он лајн ме ди ји ма

У ор га ни за ци ји Са ве та за штам -
пу и Ми си је ОЕБС-а у Ср би ји,
19. но вем бра, у ре дак ци ји ли -
ста „Ли бер та теа”, одр жа на је
три би на „Про фе си о нал на ети -
ка у он лајн ме ди ји ма”. Го во -
ри ли су Гор да на Но ва ко вић,
ге не рал на се кре тар ка Са ве та за
штам пу, и Зве здан Ман чић из
Цен тра за раз вој фо то гра фи је.

С но ви на ри ма из пан че вач -
ких он лајн ме ди ја они су раз -
го ва ра ли о иза зо ви ма при ме не
Ко дек са но ви на ра Ср би је у он -
лајн окру же њу, о но вој ме диј -
ској стра те ги ји, уче шћу он лајн
ме ди ја у са мо ре гу ла ци ји и пред -
но сти ма члан ства у Са ве ту за

штам пу. Уз то, Гор да на Но ва -
ко вић и Зве здан Ман чић упо -
зна ли су их с нај че шћим пре -
кр ша ји ма Ко дек са но ви на ра у
он лајн ме ди ји ма и с но вом ме -
диј ском стра те ги јом, го во ри ли
о ту жба ма су до ви ма и жал ба ма
Са ве ту за штам пу због нео вла -
шће ног ко ри шће ња фо то гра фи -
ја и при пре ма ли их за кон кур -
се за су фи нан си ра ње ме диј ског
са др жа ја од јав ног ин те ре са.

Пан че вач ки но ви на ри су упо -
зна ли го сте с те шко ћа ма с ко -
ји ма се ло кал но но ви нар ство
су сре ће у ве зи са од но сом град -
ских ин сти ту ци ја и уста но ва
пре ма њи ма.

ОСНО ВА НА MЕСНА OРГАНИЗАЦИЈА ДСХВ-а

За ма њин ска пра ва
Осни вач ка скуп шти на ме сне
ор га ни за ци је Де мо крат ског са -
ве за Хр ва та у Вој во ди ни у Пан -
че ву одр жа на је 16. но вем бра у
ка феу „Га ле ри ја”.

Уче сни ке ску па нај пре je по -
здра вио Го ран Ка у рић, пред -
сед ник Удру же ња ба нат ских
Хр ва та из Зре ња ни на и члан
Хр ват ског на ци о нал ног ви је ћа
Ре пу бли ке Ср би је, на кон че га
је за по чео и пред се да ва ње са -
стан ком. На днев ном ре ду су,
из ме ђу оста лог, би ле те ме ко је
се ти чу на чи на за по бољ ша ње
и уна пре ђе ње по ло жа ја хр ват -
ске за јед ни це у Ба на ту, као и
ак тив ни јег ра да у по гле ду оства -
ри ва ња за га ран то ва них ма њин -
ских пра ва.

Усле дио је слу жбе ни део скуп -
шти не и из бор ру ко вод ства ме -
сне ор га ни за ци је. За пред сед -
ни цу је иза бра на Дан ка Сто ја -
нов, а по ред ње би ра ни су и
пот пред сед ник, се кре тар и че -
ти ри чла на пред сед ни штва. Ка -
у рић је че сти тао Пан чев ци ма
на успе шно одр жа ној осни вач -
кој скуп шти ни, на гла сив ши ка -
ко је ово је дан од кључ них ко -
ра ка ка ус по ста вља њу ба нат ске
по дру жни це ДСХВ-а.

СЕД НИ ЦА РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ОД БО РА

Пра во на слу жбе ну упо тре бу је зи ка
Сед ни ца Од бо ра за људ ска и
ма њин ска пра ва и рав но прав -
ност по ло ва На род не скуп шти -
не одр жа на је не дав но у ма лој
са ли пан че вач ке Град ске упра -
ве. Те ма је би ла оства ри ва ње
пра ва на слу жбе ну упо тре бу је -
зи ка и пи са ма на ци о нал них
ма њи на.

Ја сми на Ка ра нац, пред сед -
ни ца Од бо ра за људ ска и ма -
њин ска пра ва и рав но прав ност
по ло ва, под ву кла је да је Ре пу -
бли ка Ср би ја сво јим за ко ни ма
ус по ста ви ла ви со ке стан дар де
и ни во за шти те пра ва на ци о -
нал них ма њи на, те да је им -
пле мен та ци ја тих за ко на сло -
жен про цес с број ним иза зо ви -
ма. С тим се сло жи ла на род на
по сла ни ца и чла ни ца Од бо ра
Оле на Па пу га, ко ја је ка за ла
да по сто је про бле ми у при ме -
ни ових за ко на у ло ка лу. Као
при мер је на ве ла оп шти ну Ку -
ла, у ко јој, ка ко је ре кла, ло -
кал на са мо у пра ва не функ ци -

о ни ше ка ко би тре ба ло у ве зи
са слу жбе ном упо тре бом је зи -
ка и пи сма, док је по сто ја ње
Са ве та за на ци о нал не ма њи не
са мо мр тво сло во на па пи ру.

Пот пред сед ни ца На ци о нал -
ног са ве та цр но гор ске на ци о -
нал не ма њи не Сил ва на Ба ле -
тић је те му илу стро ва ла го во -
ре ћи о про бле му ко ји Цр но -
гор ци има ју у Вр ба су: та мо се,
иа ко су ис пу ње ни за кон ски
усло ви за то, од 2011. го ди не
во ди без у спе шна бор ба за уво -
ђе ње цр но гор ског је зи ка у слу -
жбе ну упо тре бу. На су прот то -
ме, гра до на чел ник Са ша Па -
влов об ја снио је да у Пан че ву,
мул ти на ци о нал ној и мул ти кул -
ту рал ној сре ди ни у ко јој жи ви
два де сет шест на ци о нал них за -
јед ни ца, сви да ју све од се бе да
до дат но уна пре де већ по сто је -
ће до бро ком шиј ске од но се из -
ме ђу свих на ци о нал них ма њи -
на. Он је ре као да је „сајт Гра -
да Пан че ва из ра ђен и на је зи -

ци ма на ци о нал них ма њи на ко -
ји су у слу жбе ној упо тре би –
ма ђар ском, бу гар ском, ма ке -
дон ском и ру мун ском – али и
на сло вач ком је зи ку и пи сму”.

Сед ни ци су при су ство ва ли
и Џон Клеј тон, шеф Оде ље ња
за де мо кра ти за ци ју Ми си је 
ОЕБС-а у Ср би ји, Су за на Па у -
но вић, ди рек тор ка Кан це ла ри је
за људ ска и ма њин ска пра ва Вла -

де Ре пу бли ке Ср би је, Ива на Ан -
тић, по моћ ни ца ми ни стра у Ми -
ни стар ству за др жав ну упра ву и
ло кал ну са мо у пра ву, Дра га на
Вуј ков, пред став ни ца ре пу блич -
ког за штит ни ка гра ђа на, Зо ран
Па вло вић, по кра јин ски за штит -
ник гра ђа на – ом буд сман, као и
не ко ли ко на род них по сла ни ка,
те пред став ни ка на ци о нал них
са ве та на ци о нал них ма њи на.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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Сва ке го ди не, кра јем но вем бра, Змај
Јо ви ном ули цом по ле те ра зно бој ни
зма је ви пра ће ни гра јом и сме хом
сто ти на де вој чи ца и де ча ка. За хва -
љу ју ћи њи ма, Пан чев ке и Пан чев ци
ни ка да не за бо ра ве на ро ђен дан сви -
ма дра гог пе сни ка ко ји је не ка да
ходио ули ца ма ово га гра да – Јо ва на
Јо ва но ви ћа Зма ја. А баш на тај да -
тум, 24. но вем бра, пан че вач ка шко -
ла ко ја по ње му но си име про сла вља
свој дан.

Са „зма јев ци ма” се сва ке го ди не, слу -
чај но или на мер но, из но ва де си да
се про сла ва да на шко ле про тег не бар
на чи та ву не де љу. И учи те љи и на -
став ни ци и ђа ци ове шко ле увек се с
по себ ним ела ном при пре ма ју за ове
да не. Не жа ле труд да у по след њој
не де љи но вем бра при ка жу по се -

КАТАСТАР СКЕ УСЛУ ГЕ

Јед ним кли ком до зах те ва
Ре пу блич ки ге о дет ски за вод про -
шле не де ље пу стио је у рад елек -
трон ски шал тер – „еШал тер”, је -
дин ствен ин фор ма ци о ни сер вис
ко ји омо гу ћа ва ли цен ци ра ним ге -
о дет ским ор га ни за ци ја ма да ко му -
ни ци ра ју с РГЗ-ом ис кљу чи во елек -
трон ским пу тем без об зи ра на то
где се они на ла зе.

Вла сни ци не по крет но сти ви ше
не ће мо ра ти да пу ту ју у ме сто у
ком се ку ћа или њи ва на ла зи и да
та мо шњој слу жби ка та стра не по -
крет но сти под но се зах тев. Мо гу да
се ја ве јед ној од 440 ли цен ци ра -
них ге о дет ских ор га ни за ци ја и та -
ко ре ше све ад ми ни стра ти ве по -
сло ве. Ге о дет ски за вод је из ра дио
и ма пу где се оне на ла зе, а мо же
јој се при сту пи ти пре ко на слов не
стра ни це веб-сај та РГЗ-а кли ком
на ба нер „ге о дет ске ор га ни за ци је”.

Гра ђа ни са да не мо ра ју ис пра ве
из ка та стра да но се у  по ре ску упра -
ву и у јав на ко му нал на пред у зе ћа
– са да се то ра ди ау то мат ски, а та -
ко се ме ња и име вла сни ка на уплат -
ни ца ма ко му нал них пред у зе ћа.

ИЗ МЕ НА ЗА КО НА О ОТ ПА ДУ

Строже казне и пра ви ла
Да би Ср би ју очи сти ла од от па да,
др жа ва пла ни ра да из гра ди два де -
сет се дам ре ги о нал них де по ни ја.
По ред то га, нео п ход но је да чи та -
во дру штво, јав ни и ци вил ни сек -
тор, ло кал не са мо у пра ве и при -
вреда про ме не на ви ке и пре у зму
од го вор ност. Ово је за кљу чак не -
дав но за вр ше ног струч ног ску па у
Бе о гра ду по во дом обе ле жа ва ња
Европ ске не де ље сма ње ња от па да.

До кра ја го ди не би ће усво је не из -
ме не и до пу не За ко на о упра вља њу
от па дом, чи ме ће се над ле жност у
овој обла сти спу сти ти до је ди ни ца
ло кал них са мо у пра ва. По ред то га,
уре ди ће се област упра вља ња фар -
ма це ут ским от па дом и би ће уве де -
на са ку пљач ка ме ста, ко ја ће би ти
по ста вље на у про дав ни ца ма и где
ће гра ђа ни мо ћи да од ло же ис тро -
ше не и оште ће не ба те ри је, те ле ви -
зо ре, ра чу на ре итд. Из ме на ма зако -
на би ће уве де на стро жа кон тро ла и
по о штре на ка зне на по ли ти ка за оне
ко ји бу ду до ста вља ли не тач не по -
дат ке Аген ци ји за за шти ту жи вот -
не сре ди не о ко ли чи на ма от па да и
за оне ко ји бу ду не ле гал но де по но -
ва ли опа сне ма те ри је.

По ред то га, но вим од ред ба ма за -
ко на би ће омо гу ће но ус по ста вља -
ње си сте ма за са ку пља ње и пре ра ду
от па да, као и из град ња це ло куп не
ин фра струк ту ре ре ги о нал них де по -
ни ја, тран сфер ста ни ца за са ку пља -
ње и се па ра ци ју ре ци кла бил ног от -
па да и ре ци кла жних дво ри шта.

УСПЕХ

Уклоњене депоније
То ком про те кла два ме се ца рад -
ни ци „Хи ги је не” укло ни ли су де -
сет ди вљих де по ни ја на те ри то ри -
ји гра да. Сва та ме ста су те мељ но
очи сти ли, а по сле то га су сву да по -
са ди ли зе ле ни ло, као и смр че, ту је
и ли пе.

По след ња у ни зу де по ни ја ко је
су очи шће не би ла је она на Стре -
ли шту, на рас кр сни ци ули ца Ра -
ди во ја Ко ра ћа и Пре шер но ве. Тој
ак ци ји је при су ство вао и Мар ко
По па дић, ди рек тор ЈКП-а „Град -
ска чи сто ћа” у Бе о гра ду.

Он је на ја вио да ће то ко му нал -
но пред у зе ће са ра ђи ва ти с пан че -
вач ком „Хи ги је ном” у на ред ном
пе ри о ду. По па дић је по хва лио рад
пан че вач ких ко му нал них пред у зе -
ћа и до дао да је до бро што „Хи ги -
је на” на ме сти ма где су укло ње не
ди вље де по ни је по сле њи хо вог чи -
шће ња са ди зе ле ни ло и др ве ће.

За по сто ја ње ди вљих де по ни ја у
гра ду од го вор ни су на ши су гра ђа -
ни, јер се че сто де ша ва да по сле
њи хо вог укла ња ња на истим ме -
сти ма вр ло бр зо на ста ну но ве.

тиоци ма сво је зна ње, та лен те, ра -
зигра ност, ма шту и кре а тив ност на
нај ра зли чи ти је на чи не. Из не су бо је
и радост на ули це око шко ле, али
удах ну но ви жи вот и сво јим учи о -
ни ца ма.

Ове го ди не на пра ви ли су у шко ли
– бу ле вар све та. Мо гли сте та ко да
про шлог пет ка, 22. но вем бра, без па -
со ша и ви зе про пу ту је те кроз чи та ву
пла не ту иду ћи – из учи о ни це у учи о -
ни цу. Ова мо сте има ли при ли ку да
де гу сти ра те ба кла ву, бу рек, ра тлук,
ће ва пе и дру ге тур ске спе ци ја ли те те,
она мо сте би ли оча ра ни фран цу ском
мо дом, у тре ћој учи о ни ци че ка ли су
вас у срп ској но шњи и с по га чом, у
че твр тој сте учи ли о Ка на ди, у пе тој о
Сло ве ни ји, у ше стој о Швај цар ској и
та ко ре дом...

А ово сјај но пу то ва ње на ста ви ло се
у по не де љак, 25. но вем бра, ка да су
„зма јев ци” обе ле жи ли дан сво је школе
ве ли ком при ред бом у дуп ке пу ној дво -

ра ни Кул тур ног цен тра. Пу бли ка је,
за јед но с не сва ки да шњим ту ри стич -
ким во ди чи ма, оли че ним у ђа ци ма и
на став ни ци ма „Зма је ве шко ле”, кроз
му зи ку и плес, ре чи и сли ку, још јед -
ном за вр те ла гло бус и пре пу сти ла се
ле по та ма кул ту ре и тра ди ци је на ро да
све та.

При сут ни ма се обра тио и ди рек тор
шко ле Вла ди мир Мар ко вић, ко ји се с
по но сом освр нуо на чи ње ни цу да су
„зма јев ци” на кра ју про шле школ ске
го ди не на за вр шном ис пи ту по ка за ли
фан та стич не ре зул та те – би ли су не
са мо из над град ског и по кра јин ског
већ и из над ре пу блич ког про се ка. Су -
де ћи по енер ги ји ко ју око се бе ши ре
ове но ве, на до ла зе ће ге не ра ци је, у чи -
јим смо пер фор ман си ма ужи ва ли ових
да на – о ус пе си ма „зма је ва ца” тек ће
се го во ри ти! Да ко јим слу ча јем мо же
да их ви ди, чи ка Јо ва би си гур но био
по но сан на њих.

Д. Ко жан

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ДАН ШКО ЛЕ „ЈО ВАН ЈО ВА НО ВИЋ ЗМАЈ”

„ЗМА ЈЕВ ЦИ” ПО ДИ ЖУ ЛЕ СТВИ ЦУ

ИЗА БРА НИ „МЛА ДИ ХЕ РО ЈИ”

Рад ни, па мет ни и ху ма ни
Са рад ња НИС-а и 
Фон да ци је EXIT

Нај у спе шни ји мла ди 
љу ди у Ср би ји

Не дав но је у Но вом Са ду одр жа на све -
ча ност на ко јој су до де ље на ово го ди -
шња при зна ња нај у спе шни јим мла дим
љу ди ма у Ср би ји ко ји су сво јим ре зул -
та ти ма за слу жи ли ти ту лу „мла ди хе -
рој”. Де вет на е сто ро ла у ре а та на ци о -
нал ног кон кур са „Мла ди хе ро ји” за
2018. го ди ну би ра ни су у че ти ри ка те -
го ри је: на у ка и обра зо ва ње, кул ту ра и
умет ност, пред у зет ни штво и кре а тив -
не ин ду стри је и дру штве ни ак ти ви зам.

Кон курс „Youth Heroes” већ че твр ту
го ди ну за ре дом ор га ни зу ју Фон да ци ја
EXIT и Нафт на ин ду стри ја Ср би је, уз
по др шку Ра дио-те ле ви зи је Ср би је.

– НИС-у је ве ли ка част да бу де део
овог про јек та, јер не ма бо ље ин ве сти -
ци је у бу дућ ност од по др шке мла дим
љу ди ма ко ји су по све ће ни сво јим ци -

ље ви ма и иде ја ма и ко ји су спрем ни
да се ан га жу ју ра ди бо љит ка це лог
дру штва. Ми као ком па ни ја же ли мо
да мла ди љу ди у Ср би ји има ју нај бо -
ље усло ве за обра зо ва ње и струч но
уса вр ша ва ње, као и да оста ну у сво јој
зе мљи и ту оства ре сво је про фе си о -
нал не ка ри је ре, не ки од њих мо жда

баш у НИС-у – ре као је овом по во дом
Ва дим Смир нов, за ме ник ге не рал ног
ди рек то ра НИС-а.

Циљ овог ду го роч ног про јек та је да
успе шне мла де љу де, из ме ђу пет на ест
и три де сет го ди на, из ву че из ано ним -
но сти и на гра ди их за по стиг ну ћа и за
из у зе тан до при нос дру штву, и то ула -

зни ца ма за ју би лар но, 20. из да ње фе -
сти ва ла ЕXIТ, за „Sea Star” и „Sea Dan-
ce”. По бед ни ци у сва кој од ка те го ри ја
до би ли су и нов ча ну на гра ду у из но су
од по 100.000 ди на ра и, пре ма на ја ва -
ма ор га ни за то ра, свим ла у ре а ти ма би -
ће по све ћен ме диј ски про стор у пре -
сти жним срп ским ме ди ји ма. По ред
то га, по ста ће и про мо те ри фе сти ва ла
ЕXIТ на дру штве ним мре жа ма, с ци -
љем да се дру штву пру же по зи тив ни
узо ри ко ји ће би ти ин спи ра ци ја младим
љу ди ма, али и це ло куп ној јав но сти.

Ово го ди шња до де ла при зна ња за
„мла де хе ро је” спе ци јал но је ор га ни -
зо ва на у Но вом Са ду, ко ји је ове го -
ди не омла дин ска пре сто ни ца Евро -
пе, уз по др шку ти ма „Опенс 2019”.
Све ча на це ре мо ни ја до де ле би ла је
део до га ђа ја „Youth Heroes Motiva-
tion Day”, у окви ру ко јег су се но вим
ге не ра ци ја ма сво јим ин спи ра тив ним
при ча ма обра ти ли де се то стру ки шам -
пи он све та у кик-бок су Не над Па го -
нис и екс перт у сфе ри ди ги тал ног
мар ке тин га Иван Бил ди.

ЕКО ЛО ШКА КАМ ПА ЊА О РЕ ЦИ КЛА ЖИ

Сва ки уре ђај има свој век тра ја ња
Уче ни ци ОШ „До си теј Об ра до вић” по -
се ти ли су 19. но вем бра по го не пред у -
зе ћа „Бо жић и си но ви” у окви ру про -
је ка та-ма ни фе ста ци ја у обла сти
заштите жи вот не сре ди не „Деч ји зе -
ле ни ка ра ван”. Реч је о ак ци ји ко ју
тре ћу го ди ну за ре дом ор га ни зу је пан -
че вач ко удру же ње гра ђа на „Еко пан”
у са рад њи са Учи тељ ским пан че вач -
ким дру штвом и пред у зе ћем „Бо жић
и си но ви”, а уз фи нан сиј ску по др шку
пан че вач ке ло кал не са мо у пра ве.

– Ђа ци из не ко ли ко пан че вач ких
шко ла има ли су при ли ку да ви де где
за вр ша ва њи хов ком пју тер ка да га
пре ра сту или се по ква ри. На да мо се
да ће про је кат тра ја ти до вољ но ду го
да све шко ле до ђу на ред, јер су ре ак -
ци је де це не ве ро ват не. Сма тра мо да
је еко ло шка еду ка ци ја у ни жим раз -
ре ди ма основ не шко ле ва жна. За -
нимљи во је да су ђа ци из не на ђе ни

на чи ном ре ци кла же ком пју те ра и
елек трон ског от па да, опре мом и ма -
те ри ја ли ма ко је ви де у по го ни ма пред -
у зе ћа „Бо жић и си но ви”. По себ но им
је био за ни мљив про цес одва ја ња пла -
сти ке и ме та ла – ре кла је за „Пан че -
вац” Мир ја на Ба лог Кор ма њош, ко -
ор ди на тор овог про јек та.

Пре ма ње ним ре чи ма, стал ни на -
пре дак дру штва усло вља ва убр за ни раз -
вој са вре ме них тех но ло ги ја, што до во -
ди до све ве ће про из вод ње и упо тре бе
раз ли чи тих елек трич них уре ђа ја и опре -
ме без ко јих је не мо гу ће за ми сли ти
сва ко днев ни жи вот. Ме ђу тим, ка ко је
ре кла, ка да из би ло ког раз ло га ова ЕЕ
опре ма по ста не не у по тре бљи ва, она
по ста је опа сан елек трон ски от пад о ко -
ме се тре ба по бри ну ти.

Овај от пад че сто за вр ша ва на див -
љим де по ни ја ма и ње го во присуство
угро жа ва жи вот ну сре ди ну. Циљ овог

про јек та је да се уна пре де знања пр -
вен стве но школ ске де це, учи те љи ца,
али и ши ре за јед ни це, о мо гућ но сти -

ма ре ци кла же елек тронског и елек -
трич ног от па да, по себ но ком пју те ра,
ко је они ко ри сте сва ко днев но.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Ин тер нет је до нео огром не
про ме не у жи во ту љу ди, али и
сле по ве ро ва ње у све што је
на пи са но или сни мље но. Упра -
во то пред ста вља ве ли ки про -
блем код па ци је на та ко ји ми -
сле да су све ви де ли и на у чи -
ли са ин тер не та. И та ко „струч -
но” осве шће ни до ла зе у ор ди -
на ци ју или ко зме тич ки са лон
са зах те вом за тач но од ре ђе -
ни трет ман, за ко ји су уве ре -
ни да ће им од го ва ра ти.

Та ко ће же на ко ја има ожиљ -
ке и про ши ре не по ре иш чи -
та ти о свим трет ма ни ма за тај
про блем и уз „по моћ” „Гу гла”
ће се опре де ли ти за од ре ђе ни
трет ман. Она при том не ма
пред зна ње да тај трет ман јесте

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

„Ју тјуб” и „Гугл”
козме ти чар

Од ла сци

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Цр на чо ко ла да је здрав слат -

киш пун ан ти ок си дан са. Пра ви

се од пе че них зр на ка ка оа, др -

ве та ко је по ти че из Ју жне Аме -

ри ке. Ко лум бо је „от крио” ову

биљ ку и по са да ње го ве че твр -

те екс пе ди ци је ју је по не ла у

Евро пу. Ка као се пр во бит но

кон зу ми рао као на пи так ко ји

се до би јао ме ша њем мле ве них зр на ка ка оа с во дом, а чо ко ла да се

пр ви пут по ја ви ла у об ли ку та бле око 1910. го ди не.

Цр на чо ко ла да са др жи ка ли јум, ви та ми не А, Б1 (ти ја мин), Ц, Д и

Е, гво жђе, те ве ли ке ко ли чи не фла во но и да, ан ти ок си дан са ко ји се

на ла зе и у цр ном ви ну и број ном во ћу и по вр ћу. Ис тра жи ва ња су по -

ка за ла да ан ти ок си дан си мо гу да по бољ ша ју крв ни при ти сак, спре -

че на ста нак крв них угру ша ка, успо ре ок си да ци ју ЛДЛ хо ле сте ро ла

(чи ме се ума њу ју шан се да ће се за ле пи ти за зи до ве ар те ри ја) и су -

зби ја ју упа ле. Не ка ис тра жи ва ња го во ре да кон зу ми ра ње 45 г цр не

чо ко ла де днев но мо же да сма њи ри зик од ин фарк та за 10 од сто.

Уно ше њем цр не чо ко ла де мо же се сма њи ти и ин су лин ска ре зи стен -

ци ја, ко ја је глав ни узроч ник ди ја бе те са.

Здрав са вет: да би сте до би ли нај ви ше ан ти ок си дан са, по тра жи те

цр ну чо ко ла ду ко ја са др жи нај ма ње 60% ка ка оа.

Ко ли ко је до вољ но: око 45 г сма тра се јед ном пор ци јом. Сва ког

да на мо же те узе ти јед ну или две пор ци је, осим ако не по ку ша ва те

да смр ша те.

Пред лог: на рен дај те 15 г цр не чо ко ла де у шо љу за ка фу. Пре лиј -

те вру ћом ка фом и мле ком и до би ће те уку сан ка пу чи но с мле ком.

Ле ко ви та свој ства
цр не чо ко ла де

од ли чан, али у од ре ђе ним си -
ту а ци ја ма, го ди шњем или жи -
вот ном до бу, као и да да је још
бо ље ре зул та те ако се ком би -
ну је с ви ше раз ли чи тих трет -
ма на у од ре ђе ном пе ри о ду и
уз упо тре бу од ре ђе них ме ди -
цин ских кре ма. Че сти су зах -
те ви па ци је на та за воћ ним ки -
се ли на ма, што је, ге не рал но
гле да ју ћи, од ли чан трет ман,
али не за све, не у ком би на -
ци ји са свим трет ма ни ма, не
сва ка ки се ли на и не у пе ри о -
ду го ди не ка да је сун ча но.

У јед ној здрав стве ној уста -
но ви у на шој зе мљи сто ји нат -
пис да на кон пр вог ми шље ња
са „Гу гла” па ци јен ти по дру -
го ми шље не не до ла зе код
њих, не го да пи та ју „Ју тјуб”.
Наш са вет је ја сан: не ве руј те
све му што пи ше на ин тер не -
ту! Та мо не ма цен зу ре, ни ти
би ло ко га ко би про ве ра вао
исти ни тост и тач ност оно га
што раз не осо бе пи шу.

Ако вам се чи ни да је оно
што сте про чи та ли су ви ше до -
бро да би би ло ствар но, нај -
че шће и је сте та ко. Ве руј те
ва шем док то ру или ко зме ти -
ча ру, јер ипак пер со на ли зо -
ва ни при ступ сва ком па ци -
јен ту да је нај бо ље ре зул та те.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо се, не -
бро је но пу та до са да, на шли
на жи вот ном тер ми на лу за
од ла ске. Пра ти ли смо или су
нас пра ти ли, осе ћа ли ту гу због
ра стан ка или сре ћу јер се од -
ла зи на кра ће вре ме и на ле -
по и же ље но ме сто.

По не кад се од ла сци пла ни -
ра ју. Не ко же -
ли да про на ђе
из лаз, пра ви пе -
рон за од ла зак
би ло ку да, са мо
да је што да ље
од ру ти не ко ја
мр ви хра брост
за про ме ну. Че -
сто се од ла зак
де си без на ја ве
и без пр тља га,
јер се пре тво рио
у бег у не по зна -
том прав цу од
до са да шњег жи -
во та. Пра ти га по бед нич ки осе -
ћај ла ко ће ски ну тих око ва.

Сва ко од нас је до ла ском
на овај свет до био кар ту у јед -
ном прав цу за ово жи вот но
пу то ва ње. Ни ко не мо же да
зна у ком тре нут ку се пре ки -
да вре мен ски низ. Жи ви мо
као да има мо та пи ју на веч -
ност, до пу шта ју ћи јед но лич -
но сти да се пре ли ва у сва ки
на ред ни дан. За бо ра вља мо на
ма гич ни до дир за гр ља ја и од -
јек ко ји ре чи љу ба ви и по -
што ва ња иза зи ва ју у ту ђим

ср ци ма. Лак ше нам је да кри -
ти ку је мо не го да по хва ли мо,
ви ше се љу ти мо не го ра ду је -
мо, че шће при ме ти мо гре -
шке од до бро ура ђе ног.

И он да се де си не за ми сли -
во. Оста не мо у не ве ри ци јер
је је дан са свим оби чан дан,
за ко ји се оче ки ва ло да ће
би ти сли чан прет ход ном, по -
стао по след ња ста ни ца не ко -
ме ко за у зи ма део на шег ср -
ца. Од тог тре нут ка спо зна је -
мо да не мо же мо вра ти ти вре -
ме да би смо ре кли или ура -
ди ли не што дру га чи је. Не из -
ре че но оста је да нас сте же у
гру ди ма пра ве ћи оти сак ка -
ја ња, ко ји се са сва ким уда -
хом све ви ше уре зу је у ду шу.

Тре ба ло би да за ста не мо и
раз ми сли мо ко јим ре чи ма смо
ис пра ти ли на ше во ље не у но -
ви дан. Шта је то што ће на ша
де ца но си ти у се ћа њу на нас.
Поч ни мо од овог тре нут ка.

Ни кад ни је ка -
сно да они ма
ко је во ли мо то
и ка же мо. Не
тре ба прет по -
ста вља ти да они
то зна ју са мо за -
то што су нам
бли ски. И ако је
остао не до вр -
шен за да так,
не по је ден ру -
чак, за бо ра вљен
да тум или би ло
шта дру го, ни -
шта ни је вред -

но ко ли ко јед но „во лим те”
упр кос сви ма и све му.

Kада јед ног да на бу де мо
при ла зи ли свом тер ми на лу за
од ла ске, не ка бу де укра шен
љу ба вљу ко јом смо оба си па -
ли во ље не. Љу бав да је сми -
сао сва ком тре нут ку и оста је
за у век ути сну та у се ћа ње за -
јед но са сли ком дра гих ли ца
ко ја су сти гла до сво је крај ње
жи вот не ста ни це.

Жи ве ти кроз љу бав или
кроз ка ја ње – од лу ка је, као и
увек, на ва ма.

Ако сте по са ве ту ле ка ра пре
мно го го ди на из ба ци ли ја ја из
ис хра не, из гле да да мо же те да
им се вра ти те. А ако је де те си -
ров бро ко ли из стра ха да би сте
тер мич ком об ра дом уни шти -
ли све хран љи ве са стој ке, а
при том мр зи те то по вр ће у све -
жем ста њу – има мо до бре ве -
сти за вас!

Је сте ли пре ста ли да пи је те
ка фу за то што сте не где про -
чи та ли да она иза зи ва рак код
ла бо ра то риј ских па цо ва? Ште -
та за па цо ве, али не би тре ба ло
да се устру ча ва те да оде те с
при ја те љи ма на ка фи цу. Та ко
је и ки ки ри ки не пра вед но прог -
нан из мно гих оста ва...

То ком го ди на ства ра ли су се
ми то ви и за блу де о по ве за но -
сти кон зу ми ра ња од ре ђе них вр -
ста хра не с по ја вом за стра шу -
ју ћих бо ле сти. Да ствар бу де
го ра, као (на вод но) ло ша хра -
на ни ка да се не на во де џи ге -
ри ца, бо ра ни ја или кар фи ол.
Уме сто то га, не и сти ни те тврд -
ње че сто на ру ша ва ју ре пу та ци -
ју на ших оми ље них на мир ни -
ца, од ко јих су не ке, ка ко се
ис по ста ви ло, за пра во до бре за
здра вље. Ево ка ко гла си исти -
на о не ким че стим – и упор -
ним за блу да ма о хра ни.

Мит: ја ја су не здра ва

Струч ња ци за ис хра ну су го ди -
на ма упо зо ра ва ли да су ја ја не -
здра ва. На кра ју кра је ва, ово
бла го из ко ко шињ ца је дан је
од нај бо га ти јих из во ра хо ле -
сте ро ла у људ ској ис хра ни. А
по што хо ле сте рол за че пљу је
ар те ри је, ја ја си гур но по ве ћа -
ва ју ри зик од ин фарк та и шло -
га, зар не?

По гре шно. Обим на ис тра жи -
ва ња го во ре да ова те о ри ја „не
др жи во ду”. У до са да шњим ис -
пи ти ва њи ма, на и ме, ни је про -
на ђе на ни ка ква ве за из ме ђу
кон зу ми ра ња ја ја и на стан ка
кар ди о ва ску лар них бо ле сти.
Kако је то мо гу ће? Ис по ста ви -
ло се да са мо тре ћи на хо ле сте -
ро ла у кр ви до ла зи из хра не,
док пре о ста ле две тре ћи не про -
из во ди је тра. Она хо ле сте рол
ства ра у ве ли ким ко ли чи на ма
ка да је де те чи збур ге ре, кроф -
не и дру ге из во ре за си ће них
ма сти – а то је не што че га у ја -
ји ма има ма ло.

Шта ви ше, ја ја са др же мно го
ко ри сних хран љи вих са сто ја -
ка, укљу чу ју ћи не за си ће не ма -
сти, фол ну ки се ли ну и дру ге
ви та ми не Б-ком плек са, као и
ми не ра ле. Чак ни два ја је та
днев но не ће по ве ћа ти хо ле сте -
рол код ве ћи не љу ди.

Мит: ка фа иза зи ва рак

Kад већ го во ри мо о до руч ку,
не пра вед но је окле ве та на и ка -
фа, ко ју че сто пи је мо из ју тра.

Те шко је
ре ћи ка да су се сум ње у
ве зи с овим сти му ла тив ним на -
пит ком пр ви пут ја ви ле, али
ка фа је у по след њих не ко ли ко
де це ни ја у ви ше на вра та по ве -
зи ва на с ра ком.

Kрајем се дам де се тих го ди -
на про шлог ве ка на уч ни ци су
из ја вљи ва ли да ко фе ин иза зи -
ва раст ци ста у тки ву дој ке.
Ово от кри ће иза зва ло је за бри -
ну тост, јер же не код ко јих се
ја вља ју ци сте че сто ка сни је обо -
ле ва ју од ра ка дој ке. За тим су
1981. го ди не струч ња ци с

не? Не ки за го вор ни ци ове те о -
ри је иду у крај ност и од би ја ју
да по је ду ма кар и за ло гај гра -
шка, ако је прет ход но био из -
ло жен би ло ка квом об ли ку то -
пло те. Ме ђу тим, те -
о ри ја ко ја ка же
да тер мич ка
об ра да чи ни
хра ну ма ње
хран љи вом
баш и ни је
на ме сту.

При ста ли -
це си ро ве
хра не ис ти чу
да то пло та уни -
шта ва ен зи ме у хра -
ни ко ји по ма жу при ње -
ном ва ре њу. Прем да то је сте
тач но, тер мич ком об ра дом се
та ко ђе раз гра ђу ју биљ на влак -
на, та ко да их ор га ни зам лак -
ше пре ра ђу је. Kонзумирање ис -
кљу чи во пре сног во ћа и по вр -
ћа мо же чак да има су про тан
ефе кат ако вам је циљ да по -
ста не те здра ви ји. Не мач ки на -
уч ни ци су пра ти ли гру пу од
две сто ти не му шкар ца и же на
ко ји су усво ји ли ис хра ну с пре -
сним на мир ни ца ма. С вре ме -
ном су от кри ли да је њи хов
уку пан ни во хо ле сте ро ла и три -
гли це ри да опао. Ме ђу тим,
оваква ис хра на је до ве ла и до
опа да ња ХДЛ хо ле сте ро ла.

Тако ђе, по ве ћао им се ни во
хомо ци сте и на – ами но ки се ли -
не по ве за не са ин фарк том и
шло гом.

То пло та за и ста ли ша ва све -
жу биљ ну хра ну не ких хран -
љи вих са сто ја ка, на ро чи то ви -
та ми на ко ји се рас тва ра ју у во -
ди. Kувањем по вр ћа и во ћа сма -
њу је се са др жај ви та ми на Б,
ви та ми на Ц и на ро чи то фол не
ки се ли не. Али се за то код од -
ре ђе них на мир ни ца, као што
су ку ку руз и шар га ре па, по ве -
ћа ва ко ли чи на ан ти ок си дан са.
За кљу чак је да ако во ли те пре -
сно по вр ће – са мо на пред, али
не мој те се пла ши ти да га ску -
ва те или про пр жи те.

Мит: ки ки ри ки го ји

Исти на је да је згра сто во ће са -
др жи до ста ма сти, али ра ди се
пре те жно о до брим ма сти ма.
Пе че ни ки ки ри ки, на при мер,
са др жи 3-4 пу та ви ше мо но не -
за си ће них од за си ће них ма сти.
Но ви ја ис тра жи ва ња го во ре да
вам је згра сто во ће чак мо же по -
мо ћи да смр ша те. Струч ња ци
ве ру ју да ма сти у је згра стом во -
ћу до при но се осе ћа ју си то сти и
да про те и ни у про це су ва ре ња

мо гу да по тро ше ка ло ри је.
Ш т а  в и  ш е ,

бри тан ски на -
уч ни ци су от -

кри ли да
хра на бо -
га та про -
те и ни ма
пот по ма -
же осло ба -

ђа ње јед ног
хор мо на ко -

ји сма њу је осе -
ћај гла ди. Ве ли -

ка ко ли чи на здра вих
ма сти у је згра стом во ћу

мо же вас за си ти ти а да при -
том не иза зо ве по раст хо ле сте -
ро ла и дру гих ма сно ћа у кр ви.
Је згра сто во ће је и од ли чан из -
вор биљ них вла ка на и са др жи
мно штво хран љи вих са сто ја ка,
укљу чу ју ћи ви та мин Е, маг не -
зи јум, фол ну ки се ли ну и ба -
кар. Ни је ни чу до што су љу ди
ко ји је ду је згра сто во ће та ко
здра ви. Стога ужи вај те у овој
сла сној гриц ка ли ци.

Ко је год на мир ни це да се
ла ти те, учи ни те то без гри же
са ве сти и при др жа вај те се са -
мо јед ног ва жног пра ви ла: не
пре те руј те!

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Харвар да от кри ли да се рак
пан кре а са че шће ја вља код ужи -
ва ла ца ка фе. Ме ђу тим, дру ги
на уч ни ци су ка сни је по тра жи -
ли ве зу из ме ђу ка фе и ових
кан це ро зних обо ље ња ко ри сте -
ћи са вре ме ни је ис тра жи вач ке
ме то де и про у ча ва ју ћи ве ће
гру пе љу ди. Ни су је про на шли.

У не ким слу ча је ви ма ре зул -
та ти су чак би ли пот пу но су -
прот ни. На при мер, јед ном ана -
ли зом ко јом је об у хва ће но се -
дам на ест ис пи ти ва ња спро ве де -
них 1990–2003. утвр ђе но је да
је код љу ди ко ји су ре дов но пили

ка фу (укљу чу ју ћи и ону без ко -
фе и на) ри зик од ра ка де бе лог
цре ва био ма њи за 24 од сто. Да
ли вам је по тре бан још не ки ар -
гу мент да уз ме те шо љу у руке?

Мит: са мо цр но ви но 
шти ти ср це

Ста ти стич ки по да ци го во ре да
Фран цу зи ре ђе до би ја ју ин -
фаркт од жи те ља Се вер не Аме -
ри ке, упр кос не ким сво јим не -
здра вим жи вот ним скло но сти -
ма (пу ше ви ше ци га ре та, на
при мер, и не за бо ра ви те – они
су из ми сли ли пом фрит).

Не ки на уч ни ци ве ру ју да њи -
хо ва љу бав пре ма ви ну, на ро -
чи то цр ном, ба рем де ли мич но
об ја шња ва за што има ју здра ви -
ји кар ди о ва ску лар ни си стем. То
де лу је ло гич но, јер цр но ви но
са др жи ве ли ке ко ли чи не фи то -
хе ми ка ли је ре зве ра трол, ко ја

де лу је као ан ти ок си данс
и су зби ја упа ле. Ме ђу -

тим, ка ко се ис по ста -
ви ло, ал ко хол у цр -
ном ви ну – као и у
бе лом ви ну и пи ву
– је сте тај ко ји за -

пра во по вољ но де лу је на ср це.
Ве ћи на здрав стве них зва -

нич ни ка да нас се сла же у оце -
ни да ће те од јед ног до два
пи ћа днев но има ти не ке ко -
ри сти и да вам ве ро ват но не -
ће шко ди ти.

Мит: бо ље пре сно 
не го ку ва но

Зву чи са свим ло гич но да је
здра ви је је сти по вр ће и во ће у
њи хо вом при род ном ста њу, зар

Жи ви мо као да
има мо та пи ју на
веч ност,
допуштају ћи
једнолич но сти да
се пре ли ва у сва ки
на ред ни дан...

Kонзумирање
искључиво пресног
воћа и поврћа може
да има супротан
ефекат ако вам је циљ
да постанете
здравији.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

РАЗ ОТ КРИ ВА МО МИ ТО ВЕ О ХРА НИ

ЈА ЈА, КА ФА И КИ КИ РИ КИ – 
СА ВЕ ЗНИ ЦИ ИЛИ ЏЕ ЛА ТИ?

Марфијев закон – најукуснија храна
обавезно бива проглашена штетном
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ШТА ЗНАЧЕ ОЗНАКЕ НА АМБАЛАЖИ

ЖИВЕТИ С ПЛАСТИКОМ

Проблем пластичних кеса
Да би се не ки про из вод од пла сти ке

раз гра дио у при ро ди, по треб но је ви ше

сто ти на го ди на. Ве ро ва ли или не, за

фла шу тре ба пре ко че ти ри сто го ди на,

док за ке су то мо же ићи и до хи ља ду.

По ли е ти лен је по чео да се ма сов но ко -

ри сти сре ди ном два де се тог ве ка, а нај -

ве ћи про блем по чео је да се ја вља с

раз во јем по тро шач ког дру штва. У ко ју

год про дав ни цу да уђе мо, сва ки ку -

пље ни про из вод ста вља мо у ке су, а по

пра ви лу са мо у ве ли ким тр го вин ским

лан ци ма по сто ји и оп ци ја да она бу де

па пир на. Ка ко би се огра ни чи ло све

ма сов ни је ко ри шће ње ке са, Град Бе о -

град је 2018. го ди не до нео од лу ку да

се од 1. ја ну а ра 2020. го ди не у Бе о гра -

ду за бра ни њи хо ва упо тре ба у ма ло -

про дај ним објек ти ма. Исту од лу ку је

до нео и Но ви Сад. Ду жи пе ри од на ја ве

оста вио је мо гућ ност да се про из во ђа -

чи пре у сме ре на про из вод њу оних ко је

су би о ра згра ди ве. Ово свој ство ма те ри -

ја ла олак ша ва да га при ро да раз гра ди

(све тлост, ве тар, ин сек ти, бак те ри је,

оста ле жи во ти ње). Ка ко би се скра тио

про цес раз град ње, у про цес про из вод -

ње ке са по чео је да се до да је скроб ни

прах. На ја вље но је да ће у Ср би ји по -

че ти ве ћа про из вод ња би о ра згра ди вих

ке са, али с том на ја вом кре ну ле су и

сум ње у кон тро лу ква ли те та. С дру ге

стра не, пла сти ка по име ну би о пол у

пот пу но сти се раз гра ђу је, али тај ма те -

ри јал је ве о ма скуп.

Сва ко до ма ћин ство има ба рем
не ко ли ко пла стич них чи ни ја
ко је ко ри сти за раз ли чи те на -
ме не. Ту су и раз не ча ше, по -
не кад и та њи ри, ра зна ку хињ -
ска по ма га ла... О то ме ка ква је
то пла сти ка, ни ко и не по ста -
вља пи та ња. Тек ка да се у јав -
но сти по ве ду по ле ми ке о штет -
но сти пла стич них фла ша, па
да ли оне ис пу шта ју не што или
не, ко ли ко сме ју да се ко ри сте,
или ка да у по ро ди цу до ђе бе -
ба, раз ми шља се о ма те ри ја ли -
ма, опа сно сти ма и слич но.

Исто ри јат

По за вр шет ку Пр вог свет ског
ра та оса вре ме ње не тех но ло -
ги је до ве ле су до екс пан зи је
но вих фор ми пла сти ке, али је
ипак у пе ри о ду на кон Дру гог

свет ског ра та по че ла ње на ма -
сов на про из вод ња. Но ви по -
ли мер, по име ну по ли сти рен
(PS), на пра ви ла је не мач ка
ком па ни ја BASF три де се тих
го ди на, а по ли ви нил хло рид
(PVC) по чео је да се про из во -
ди ка сних два де се тих. Ис тра -
жи ва чи Ре џи налд Гиб сон и
Ерик Фо сет из ком па ни је „Im-
perial Chemical Industries” (ICI)
от кри ли су по ли е ти лен 1933.
го ди не. Ђу лио На та je 1954.
от крио по ли про пи лен, а про -
из вод ња је по че ла 1957. го ди -
не. Ком па ни ја „Dow Chemi-
cal” из у ме ла је 1954. го ди не
про ши ре ни по ли сти рен, ко ји
је ко ри штен за изо ла ци ју згра -
да и за из ра ду ам ба ла же и
посу ђа с јед но крат ном
употребом.

Осо бљу пред у зе ћа „Calico
Printers Association” из Ује ди -
ње ног Кра љев ства при пи су је се
от кри ће по ли е ти лен те реф та -
ла та (PET) 1941. го ди не. Тех -
но ло ги ју су ли цен ци ра ле ком -
па ни је „DuPont” (за САД) и ICI
(за дру ге зе мље). Овај ма те ри -
јал је је дан од ма ло број них ти -
по ва пла сти ке ко ји се мо гу ко -
ри сти ти као за ме на за ста кло у
мно гим окол но сти ма, што је
до ве ло до ње го ве ши ро ке упо -
тре бе за из ра ду бо ца у Евро пи.

Са став

Пла сти ку чи не ор ган ски по ли -
ме ри. Нај ве ћи број тих по ли -
ме ра ба зи ран је на лан ци ма ко -
ји се са сто је са мо од ато ма угље -
ни ка или су при сут ни и ки се о -
ник, сум пор или азот. Осно ва

је део лан ца на глав ном „пу ту”
ко ји по ве зу је ве ли ки број по -
на вља ју ћих је ди ни ца. Да би се
при ла го ди ла свој ства пла сти -
ке, раз ли чи те мо ле кул ске гру -
пе се „ка че” на осно ву. Струк -
ту ра тих боч них ла на ца ути че
на свој ства по ли ме ра. Пу тем
фи ног по де ша ва ње по на вља ју -
ћих је ди ни ца мо ле кул ске струк -
ту ре мо гу се ме ња ти свој ства
пла сти ке. Ве ћи на пла сти ка са -
др жи сме шу дру гих ор ган ских
или нео р ган ских је ди ње ња. Ко -
ли чи на ади ти ва се кре ће у оп -
се гу од ну ла про це на та до ви -
ше од 50% код по је ди них елек -
трон ских апли ка ци ја. Про сеч -
ни са др жај ади ти ва је 20% по
те жи ни по ли ме ра. Нај ве ћи број
кон тро вер зи у ве зи с пла сти -
ком од но си се на ади ти ве.

Симболи на производима
На сва ком про из во ду на пра -

вље ном од пла сти ке по сто је

од ре ђе ни сим бо ли ко ји ма се

ука зу је на ква ли тет пла сти -

ке, да ли је она по год на за

ре ци кла жу, а по не кад по зи -

ва ју и на од ре ђе не ак ци је у

обла сти за шти те жи вот не

сре ди не.

Сим бо ле овог ти па нај че -

шће мо же те ви де ти на пла -

стич ним фла ша ма.

Ме би ју со ва пе тља или 

уни вер зал ни сим бол 

ре ци кли ра ња

Овај сим бол пред ста вља

Ме би ју со ву пе тљу, ко ја са -

др жи три по ве за не стре ли це

у об ли ку тро у гла са за о бље -

ним угло ви ма. Стре ли це се

на до ве зу ју јед на на дру гу и

сва ка пред ста вља ци клус

ре ци кли ра ња. Знак ни је за -

шти ћен и ко ри сти се на раз -

не на чи не и у ра зним

ва ри ја ци ја ма, али ге не рал -

но озна ча ва про из во де ко ји

мо гу да се ре ци кли ра ју. Ако

је Ме би ју со ва пе тља у кру гу,

озна ча ва про из во де до би је -

не ре ци кла жом, а по не кад

се уну тар пе тље на ла зи про -

це нат ко ји озна ча ва удео ре -

ци кли ра ног ма те ри ја ла у

про из во ду.

Рециклирај!

Овај сим бол (енг. Recycle

Now) по зив је на ак ци ју, од -

но сно апел сви ма да се ре -

ци кли ра у што ве ћој ме ри.

Сим бол се на ла зи на про -

из во ди ма ко ји су по год ни

за ре ци кли ра ње (пре храм -

бе на ин ду стри ја, на ме штај,

нај ра зли чи ти ји об ли ци ам -

ба ла же и слич но). Кру жни

об лик сим бо ла пред ста вља

са мо о др жи вост про це са

ре ци кли ра ња, а сам сим -

бол има и ва ри ја ци ју са

срцем, ко ја има исто зна че -

ње, али и на гла ша ва по зи -

ти ван ути цај ре ци кли ра ња

на око ли ну.

Ну ме ри са ње и скра ће ни це

Прин цип ну ме ри са ња и

скра ће ни це за озна ча ва ње

ам ба ла жног ма те ри ја ла вр -

ло су јед но став ни. Ис под

сим бо ла Ме би ју со ве пе тље

на ла зи се слов на скра ће ни -

ца хе миј ског спо ја од ко јег је

ам ба ла жа про из ве де на, док

се уну тар пе тље на ла зи и

број ча на озна ка. Скра ће ни -

це се пи шу са мо ве ли ким

сло ви ма, а ако је уну тар пе -

тље са мо број без скра ће ни -

це, ра ди се о ком би на ци ји

ма те ри ја ла.

Зе ле на тач ка

Овим сим бо лом про из во ђач

оба ве шта ва по тро ша ча да су

он или уво зник пла ти ли про -

пи са ну нов ча ну на кна ду на

ра чун ор га ни за ци је за упра -

вља ње ам ба ла жним от па -

дом. Та ор га ни за ци ја би

та да по пра ви лу мо ра ла да

оси гу ра пра вил но упра вља -

ње ам ба ла жним от па дом.

Ово је европ ски сим бол ко -

јим про из во ђа чи и/или до -

ба вља чи оба ве шта ва ју

куп ца да су фи нан сиј ски до -

при не ли и уче ство ва ли у

про це су ре ци кли ра ња ам ба -

ла же про из во да на ко јем се

сим бол на ла зи. Сим бол не

зна чи да је ам ба ла жа про из -

во да ну жно по год на за ре -

ци кли ра ње.

Не за га ђуј око ли ну или

чу вај мо при ро ду

Ори ги нал ни на зив овог сим -

бо ла је ен гле ски The

Tidyman, што би зна чи ло:

осо ба ко ја бри не о жи вот ној

сре ди ни или осо ба ко ја не

за га ђу је, ти ме што от пат ке

ба ца на ме ста пред ви ђе на

за то. Сим бол пред ста вља

под сет ник да соп стве не от -

пат ке од ла же мо у кан те за

от пат ке, кон теј не ре и слич -

но. Ва жно је на гла си ти да

зна че ње сим бо ла ни је по ве -

за но са чи ном ре ци кли ра -

ња, али ути че на са ве сно

по на ша ње пре ма од ла га њу

от па да ка, од но сно очу ва њу

и за шти ти око ли ша.

Ча ша и ви љу шка

Сим бол озна ча ва да је ма те -

ри јал на ме њен за па ко ва ње

хра не.

Опасни и мање опасни материјали
1. PET или PETE (Polyethylene Te-

rephthalate) – по ли е ти лен те реф та лат.

Бо це из ра ђе не од ове пла сти ке на ме ње -

не су јед но крат ној упо тре би.

2. HDPE или HDP (скра ће ни ца од

High Density Polyethylene) – по ли е ти лен

ви со ке гу сти не. Ов де је реч о тзв. до -

број пла сти ци, за ко ју по сто ји нај ма ња

ве ро ват но ћа да ис пу шта не га тив не суп -

стан це.

3. PVC или не ка да 3V (Polyvinylchlo-

ride) – по ли ви нил хло рид. Ову вр сту

пла сти ке тре ба ло би из бе га ва ти, јер да

би се по бољ ша ла ње на ме ха нич ка свој -

ства, про из во ђа чи че сто при ли ком

про из вод ње до да ју пла сти фи ка то ре,

нај че шће фта ла те, ко ји ре ме те рад хор -

мо на ако се на ђу у људ ском ор га ни -

зму. На на леп ни ци PET ам ба ла же

мо же ста ја ти и број три, по ред бро ја је -

дан. То са мо зна чи да је упра во та на -

леп ни ца из ра ђе на од PVC ма те ри ја ла,

ко ји прак тич но не ма ути цај на људ ски

ор га ни зам.

4. LDPE (Low Density Polyethylene) –

по ли е ти лен ма ле гу сти не. Као и вр ста

пла сти ке HDP, спа да у без о па сну ка те -

го ри ју. Не ко ри сти се за из ра ду пла -

стич них бо ца, већ углав ном за из ра ду

пла стич них ке си ца за на мир ни це, као и

ке са за па ко ва ње у мар ке ти ма.

5. PP (скра ће ни ца од Polypropylene) –

по ли про пи лен. Још јед на од „до брих”

пла сти ка. Обич но је бе ле бо је или је по -

лу про зир на. То је она пла сти ка ко ја се

ко ри сти за из ра ду ча ша за јо гурт или

ки се ло мле ко.

6. PS (Polystirene) – по ли сти рен. Пла -

сти ка ко ја се ко ри сти за озра ду јед но -

крат них ча ши ца за ка фу или као

ам ба ла жа за бр зу хра ну. Сма тра се да

ова пла сти ка мо же ис пу сти ти сти рен, је -

ди ње ње ко је по не ким ис тра жи ва њи ма

мо же ути ца ти на по ја ву ра ка и дру гих

обо ље ња. Због то га, као и код PET ам -

ба ла же, тре ба из бе га ва ти ње но ви ше -

крат но ко ри шће ње.

7. PC – Нај ло ши ја вр ста пла сти ке за

пре храм бе не про из во де, јер мо же ис пу -

сти ти хе ми ка ли ју BPA (Bisphenol A). Ско -

ро да се и не мо же сре сти ова ква

пла сти ка код ам ба ла же про из во да ко ји

се ко ри сте за лич ну упо тре бу. Мно ге

фла ши це за бе бе, као и дру га опре ма за

де цу има ју на гла ше не озна ке да не са -

др же BPA (BPA Free).
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Из гле да да ове го ди не ни смо би ли
баш пре те ра но до бри, бу ду ћи да нам
је Де да Мраз за пра зни ке при пре мио
– че стит ке у ви ду ви ших ра чу на за
стру ју. Елек трич на енер ги ја за до ма -
ћин ства ће, на и ме, од 1. де цем бра,
по ску пе ти за 3,9 од сто, што ће би ти
ви дљи во на ра чу ни ма ко ји ће нам
сти ћи у ја ну а ру иду ће го ди не.

Ка ко ка жу у Ми ни стар ству ру дар -
ства и енер ге ти ке, стру ја за ин ду стри -
ју не ће по ску пљи ва ти, а ово је пр ва
ко рек ци ја це не елек трич не енер ги је
у по след ње две го ди не.

Чи ње ни ца је да у Ср би ји на по чет ку
сва ке го ди не це не ска чу, па већ мо -
же мо прет по ста ви ти да стру ја не ће
би ти је ди но што ће мо до го ди не пла -
ћа ти ску пље. Ипак, на ви си ну ра чу на
ко ји нам сти же из „Елек тро вој во ди -
не” ипак мо же мо до не кле да ути че -
мо, та ко што ће мо се по тру ди ти да
уште ди мо ко ји ки ло ват. Упра во ЕПС
на свом сај ту ну ди чи тав сет ко ри -
сних са ве та о то ме ка ко да ра ци о нал -
но ко ри сти те елек трич ну енер ги ју и
да уз нај ма њи мо гу ћи утро шак оства -
ри те нај ве ћу ко рист за до ма ћин ство.
Ево нај ва жни јих.

Па жљи во би рај те уре ђај

Ка да ку пу је те не ки но ви уре ђај за до -
ма ћин ство, обра ти те па жњу на озна -
ку енер гет ског раз ре да и про сеч ну по -
тро шњу стру је при ње го вом ко ри шће -
њу. Ска ла енер гет ских раз ре да ис ка -
за на је сло ви ма: А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Г.

Енер гет ски нај е фи ка сни ји апа ра ти
и уре ђа ји, с нај ма њом про сеч ном
по тро шњом, је су они са озна ка ма:
ААА, АА, А и Б. Па ме тан из бор је
и ку по ви на уре ђа ја са озна ком
„енер гет ске зве зди це”
(„energy star”), бу ду ћи да
они при па да ју гру пи с нај -
ма њом по тро шњом елек -
трич не енер ги је.

Фри жи дер

Фри жи дер нај е фи ка сни је ра ди ако је
тем пе ра ту ра по де ше на из ме ђу три и
пет сте пе ни. Не др жи те вра та фри -
жи де ра ду го отво ре на и не ста вљај те
ни шта то пло у ње га. По су де с хра ном
увек по кла пај те, јер ће те та ко сма њи -
ти ко ли чи ну вла ге ко ја се ства ра на
уну тра шњим зи до ви ма фри жи де ра и
ло ше ути че на ње го ву ефи ка сност. Из
истог раз ло га обри ши те во де не ка пи
с фла ша и по су да пре не го што их
ста ви те у фри жи дер.

Не по ста вљај те рас хлад ни уре ђај
по ред из во ра то пло те, јер ће му у том
слу ча ју тре ба ти мно го ви ше вре ме на

да по стиг не рад ну тем пе ра ту ру. Про -
ве ра вај те да ли вра та фри жи де ра до -
бро дих ту ју и ре дов но укла њај те на -
сла ге ле да – та ко ште ди те енер ги ју и
про ду жа ва те век тра ја ња уре ђа ја.

Веш-ма ши на

Ка да пе ре те веш, опре де ли те се за
про грам с ни жим тем пе ра ту ра ма, а
не ка вам у то ме по мог ну сред ства за
пра ње ко ја су ефи ка сна и у не што
хлад ни јој во ди.

Имај те у ви ду да је ис пла ти ви је
пра ње јед ног пу ног буб ња не го два
по лу пра зна. Ре дов но чи сти те фил тер
веш-ма ши не и ни ка да је не пре пу ња -
вај те. Пред ност дај те ма ши на ма са
еко но мич ним про гра мом пра ња и во -
ди те ра чу на о то ме да бр зи на цен три -

фу ге не бу де ма ња од 500 обр та ја
у ми ну ти.

Бој лер

Да би сте има ли до вољ но
то пле во де у бој ле ру, а

да не тро ши те мно -
го стру је, по де си -
те га на тем пе ра -
ту ру из ме ђу 50 и
60 сте пе ни. Би ло

би до бро да бој лер
укљу чу је те но ћу, ка да је елек трич на
енер ги ја че ти ри пу та јеф ти ни ја.

Ис кљу чи те бој лер ка да на пу шта те
стан на ду же од јед ног да на. Ан га жуј -
те мај сто ра да очи сти ка ме нац на гре -
ја чу, јер он по ве ћа ва по тро шњу стру -
је и иза зи ва ква ро ве. Ре дов но про ве -
ра вај те ис прав ност сла ви на за то плу
во ду, јер цу ре ње во де тро ши енер ги ју
за до гре ва ње у бој ле ру.

Ово је ва жно зна ти: про точ ни бој -
ле ри ве ли ке сна ге, ко ји од јед ном оп -
те ре те ва шу кућ ну ин ста ла ци ју и елек -
тро е нер гет ски си стем, ве ли ка су

опасност и за ваш ра чун! Уко ли ко сте
у мо гућ но сти, про точ ни бој лер за ме -
ни те „кла сич ним”, ко ји аку му ли ра то -
плу во ду ко ју сте гре ја ли но ћу.

Шпо рет

Да не би сте ра си па ли енер ги ју, рин -
глу на шпо ре ту ко ри сти те пре ма ве -
ли чи ни по су де у ко јој ку ва те. Ста -
вљај те по кло пац на шер пу у ко јој се
при пре ма је ло, јер се тро ши ма ње
елек трич не енер ги је, је ло се спре ма
знат но бр же и сма њу је се кон ден за -
ци ја па ре у ку хи њи. Рин глу ис кљу чи -
те пре кра ја ку ва ња, јер она аку му ли -
ра из ве сну ко ли чи ну енер ги је ко ју та -
ко ђе мо же те ис ко ри сти ти.

Не отва рај те че сто вра та рер не, јер
се при сва ком отва ра њу тем пе ра ту ра
у рер ни сни жа ва за око 15 сте пе ни.

Ра све та

Си ја ли це по је ди нач но ни су ве ли ки
по тро ша чи, али ка да их упа ли те све у
исто вре ме, тро ши те мно го стру је.

У ЕПС-у пре по ру чу ју LED си ја ли -
це, јер су оне ма њи по тро ша чи, а да ју
мно го ви ше све тло сти и до бро под -
но се ва ри ја ци је у на по ну. У про се ку
се јед на LED си ја ли ца, са мо кроз уште -
ду енер ги је, ис пла ти за око го ди ну
да на.

Гре ја ње

Уко ли ко не ма те дру гу оп ци ју гре ја ња
осим гре ја ња на стру ју, он да иза бе ри -
те ТА пећ, јер ће вас нај ма ње ко шта ти.

Ње на основ на пред ност је у то ме
што аку му ли ра то пло ту у јеф ти ној та -
ри фи (но ћу), а еми ту је то пло ту то -
ком чи та вог да на. Ипак, знај те да то -
ком зи ме јед на ТА пећ, чак и ка да је
ра ци о нал но ко ри сти те, по тро ши око
60% укуп не елек трич не енер ги је јед -
ног до ма ћин ства.

Због до ступ но сти на ин тер не ту и све
ве ћих те ле ви зо ра, у фил мо ви ма мо -
же те ужи ва ти и код ку ће, па ин те ре -
со ва ње за би о ско пе је ња ва. Ипак, по -
сто је и они ко ји ма од ла зак у за мра -
че ну са лу и раз го вор на кон фил ма
пред ста вља ју по себ но за до вољ ство.

АЛЕК СА ПЕТ КО ВИЋ, уче ник:
– Во лим да идем у би о скоп кад год

имам вре ме на, с дру га ри ма или по -
ро дич но. Увек гле дам фил мо ве у шо -
пинг-цен тру „Биг”. Сма трам да је са -
ла у Кул тур ном цен тру ло ша, иа ко је
јеф ти ни ја кар та. „Си не стар” ипак има
ви ше тер ми на. Би рам ак ци о не фил -
мо ве и три ле ре. Је ди но хо ро ре не гле -
дам, јер не во лим.

МИ ЛУ ТИН ЈО КИЋ, сред њо шко лац:
– Рет ко од ла зим у би о скоп. Углав ном
пра тим фил мо ве у кућ ној ат мос фе -
ри. Ин те ре су ју ме на уч на фан та сти ка

и хо ро ри. Ако се не кад и упу тим би о -
скоп, одем у „Си не стар”.

МИ ЛО ВАН ТО МИЋ, 
по љо при вред ник:

– Кри во ми је што не идем у би о -
скоп, не мам вре ме на. Оба ве зе, по сао,
по ро ди ца... Ина че ме за ни ма ју ве -
стер ни и на уч на фан та сти ка. По што
не по се ћу јем град ске би о ско пе, не мо -
гу да упо ре дим, али пре бих ишао у
Кул тур ни цен тар. Не во лим мо дер не
би о ско пе као што је онај у тр жном
цен тру.

ГОР ДА НА ОСТО ЈИЋ, пен зи о нер ка:
– Во ле ла сам да идем у би о скоп.

Сад смо пен зи о не ри, бо ле сни смо, па
„не ма мо сит но” – ми слим на вре ме,
не на но вац. Тре нут но ви ше во лим да
гле дам кви зо ве, ни сам не ки љу би тељ
јеф ти не за ба ве ка кву пру жа ју са да -
шњи фил мо ви. Во лим кад на ТВ-у пу -

сте не ки до ма ћи филм, не за ни ма ју
ме стра ни, ни ти мо дер ни фил мо ви.

КА ТА РИ НА ИЛИЋ, 
сту дент ки ња еко но ми је:

– Кул тур ни цен тар ви ше во лим, не -
ка ко ми је ви ше „би о скоп”, а у бив шем
„Авив пар ку” све је пре ви ше из ве шта -
че но. Мно го је гла сно, ни са ма сли ка
ми уоп ште не при ја. Во лим дра ме, ро -
ман тич не фил мо ве, до ку мен тар це, фил -
мо ве сни мље не по исти ни тим при чама.

ДРА ГА НА МАН ЧИЋ, пен зи о нер ка:
– Во лим да идем у би о скоп, али су

у Пан че ву, на жа лост, мно ги уга ше ни.
Оста ли су Кул тур ни цен тар и, по не -
кад, „Апо ло”. Не до ста је ми би о скоп
„Вој во ди на”, а зна ти жељ на сам да ви -
дим ка ква је са ла у тр жном цен тру.
На ро чи то во лим исто риј ску те ма ти ку
и цр та не фил мо ве. Иш че ку јем че твр -
ти део Ди зни је ве „Сне жне кра љи це”.

Г. ОСТОЈИЋМ. ТОМИЋ К. ИЛИЋ Д. МАНЧИЋ

ДА ЛИ ИДЕ ТЕ У БИ О СКОП?

Ве ли ко плат но је у мо ди, али је ма ло са ла

М. ЈОКИЋА. ПЕТКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, у пе так,
29. но вем бра, без стру је ће, од 8.30 до
10.30, би ти це ла Ја бу ка, а од 9.30 до
10.30 део Пан че ва, и то ули це Ми ло -
ша Оби ли ћа, Бра ће Ју го ви ћа, Kосанчић
Ива на и То пли це Ми ла на.

У уто рак, 3. де цем бра, ис кљу че ња
су пла ни ра на за Стар че во и Омо љи цу.

Ка да је реч о Стар че ву, од 8.30 до
10.30 стру је не ће има ти це ло се ло
осим сле де ћих ули ца: Пан че вач ки пут
од Ж. Зре ња ни на ка Пан че ву; ЈНА и
Про ле тер ска од Пан че вач ког пу та до
Ж. Зре ња ни на; Ву ка Kараџића од Пан -
че вач ког пу та до 7. ју ла; Утрин ска,
Вељ ка Вла хо ви ћа, као и де ло ви ули ца
М. Пу пи на, Н. Те сле и Но во сад ске.

У де ло ви ма Омо љи це стру ја ће у
уто рак би ти ис кљу чи ва на у три

наврата, сва ки пут у тра ја њу по пет -
на ест ми ну та. Нај пре ће од 11.30 до
11.45 без стру је би ти сле де ће ули це:
М. Цр њан ског од Н. Па ши ћа ка цен -
тру; Kраља Пе тра I и Ђ. Ђа ко ви ћа од
Др Све ти сла ва Или ћа ка цен тру; Врањ -
ска; Про ле тер ска од Ђ. Јак ши ћа до
Kраља Пе тра I.

Од 12.30 до 12.45 стру ја ће би ти
ис кљу че на у сле де ћим ули ца ма: М.
Цр њан ског од М. Ми ли во је ви ћа до
Про ле тер ске; Н. Па ши ћа; Бал кан ска;
Ж. Јо ва но ви ћа; Kраља Пе тра I и Ђ.
Јак ши ћа од Бал кан ске до М. Ми ли -
во је ви ћа.

Од 12.30 до 12.45 без на па ја ња елек -
трич ном енер ги јом оста ће део Ули це
кне за Ми ло ша од Д. Мак си мо вић до
Ша бач ке; део Ули це Бран ка Ра ди че -
ви ћа од Ба нат ске до Ра син ске и Ра -
син ска од Б. Ра ди че ви ћа до Kнеза
Ми ло ша.

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 Ја бу ка и де ло ви
Пан че ва, Стар че ва и Омо љи це

У СУ СРЕТ ПО СКУ ПЉЕ ЊУ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

КА КО ДА СНИ ЗИ ТЕ РА ЧУН ЗА СТРУ ЈУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Па зи, ста кло!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Добре идеје штеде и струју и новац

Да има мно го нео д го вор них и ба ха -
тих ме ђу на ма, то смо у овој ру бри ци
већ дав но ап сол ви ра ли. Ипак, не ки
на ши су гра ђа ни као да су ре ши ли да
се при ја ве на так ми че ње за нај ба ха -
ти јег и нај не од го вор ни јег Пан чев ца
или Пан чев ку.

Ево јед ног кан ди да та, ко ји је у стро -
гом цен тру гра да, у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на код бро ја 3, оста вио хр пу
кр хо ти на ста кла и она већ сед ми ца -
ма та ко сто ји че ка ју ћи да на њу на -
ле ти ста нар не ке од окол них згра да,

прола зник или, не дај бо же, де те. Ка -
кве би би ле по сле ди це та квог сце на -
ри ја, бо ље да и не ми сли мо. Ни је о
то ме, очи то, ми слио ни овај пре тен -
дент на на гра ду за без о бра злук.

На овај про блем упо зо рио је наш
су гра ђа нин Алек сан дар Чо трић, 
који нам је и по слао фо то гра фи ју.
Ако и ви уо чи те не ки про блем ко ји
бисте по де ли ли с јав но шћу, по -
шаљите нам фо то гра фи ју и кра так
опис, уз сво је по дат ке, на адре су: 
pancevac@pancevac-online.rs.

На ша су гра ђан ка нам се обра ти ла с
пи та њем у ко јим слу ча је ви ма мо же
би ти осло бо ђе на пла ћа ња по ре за 
на ка пи тал ни до би так у слу ча ју 
про дај те ста на ко ји је у ње ном
власни штву.

У По ре ској упра ви да ли су сле де ћи
од го вор: „Ка пи тал ни до би так пред -
ста вља по зи тив ну раз ли ку из ме ђу про -
дај не це не ста на и на бав не це не оства -
ре не пре но сом ствар них пра ва на не -
по крет но сти ма уз нов ча ну или не нов -
ча ну на кна ду.

„По рез на ка пи тал ни до би так не
пла ћа се на раз ли ку на ста лу пре но -
сом пра ва на не по крет но сти ка да су
оне сте че не на сле ђем у пр вом на -
след ном ре ду или ка да се пре нос вр -
ши из ме ђу брач них дру го ва и крв -
них срод ни ка у пра вој ли ни ји, за -
тим ка да се пре нос вр ши из ме ђу раз -
ве де них брач них дру го ва, а у не по -
сред ној је ве зи с раз во дом бра ка или
ка да се про да је не по крет ност ко је је
вла сник пре пре но са имао у свом

вла сни штву не пре кид но нај ма ње де -
сет го ди на.

„Уко ли ко сред ства оства ре на про -
да јом не по крет но сти у ро ку од 90 да -
на од да на про да је уло жи те у ре ша ва -
ње свог стам бе ног пи та ња и стам бе -
ног пи та ња чла но ва сво је по ро ди це,
од но сно до ма ћин ства, осло бо ђе ни сте
по ре за на оства ре ни ка пи тал ни до би -
так. Та ко ђе, ако у ро ку од 12 ме се ци
од да на про да је не по крет но сти сред -
ства остваре на про да јом уло жи те у
ре ша ва ње свог стам бе ног пи та ња или
чла но ва сво је по ро ди це, до ма ћин ства,
оства ри ће те пра во на по вра ћај пла -
ће ног по реза.

„Уко ли ко у ре ша ва ње стам бе ног пи -
та ња уло жи те са мо део сред ста ва оства -
ре них про да јом не по крет но сти, по -
ре ска оба ве за се сра змер но ума њу је.
Ду жни сте да под не се те по ре ску при -
ја ву на Обра сцу ППДГ-3Р над ле жном
по ре ском ор га ну на чи јој те ри то ри ји
има те пре би ва ли ште.”

Да ли про да вац ста на пла ћа
по рез на ка пи тал ни до би так?
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Све је по -
че ло јед ног
ју тра у мир -
ном пред -
гра ђу Ко -
пен ха ге на,
ка да је по -
ли ци ја про -
на шла те ло
уби је не же -
не. Ста нов -
ни ци су са -
да у стра ху
од не ми ло -
срд ног уби це чи ји је пот пис лут ка
на пра вље на од ши би ца и два ке -
сте на, ко ју оста вља на сва ком ме -
сту зло чи на. Док про у ча ва ју тра -
го ве, фо рен зи ча ри ће до ћи до шо -
кант ног от кри ћа: оти сак пр ста при -
па да де вој чи ци ко ја је го ди ну да на
пре то га не ста ла и ко ју су сма тра -
ли мр твом.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ји пре део у при ро ди нај ви ше во -
ли те да по се ћу је те. Књи ге из „Вул -
ка на” до би ће ау то ри сле де ћих по -
ру ка:

„Мо ју ба шту. Мо жда дру ги ма и
ни је не што, али то је мо је цар -
ство!” 063/3320...

„Би ло ко ји, са мо да љу ди ни су у
бли зи ни. И да не ма ке ра.” 060/7680...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта би сте упи та ли
не чи је ср це:

„При у пи та ла бих сва шта ср це
не ког по ли ти ча ра, са мо је про блем
што по ли ти ча ри не ма ју ср це.”
061/6578...

„Пи та ла бих сво је ср це мо же ли
се по ве ћа ти још ма ло да у ње га
ста не још осме ха мо је де це.”
065/3484... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 4. де цем бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта је за вас нај бо ља ин ве -
сти ци ја?”, 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.

Н и  м а  л о
обич ну еми -
грант ску по -
ро ди цу из
ули це Бун -
кер у Чи ка -
гу чи не жен -
ска гла ва
А н  ђ е л  к а
Вајс и ње на
три дис -
ф у н к  ц и  о  -
нал на му жа
„од ко јих се
не дa скр пи ти је дан цео муж”. Вра -
ћа ју се у Кра ље ви ну Ју го сла ви ју с
ко фе ри ма пре пу ним до ла ра, за -
ра ђе них у до ба про хи би ци је на
иле гал ној ра ки ји ко ју су про да ва -
ли Алу Ка по неу. Аме рич ки сан
жи ве у Сре му, где ви но пра ве ле -
гал но. До ду ше, уз гро жђе га је и
ко но пљу.

Бун кер пат ка

„Чо век од ке сте на”
Се ре на Свеј стру па

Два чи та о ца ко ји до 4. де цем бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ји пре део у при ро ди нај -
ви ше во ли те да по се ћу је те?”, на -
гра ди ће мо по јед ном књи гом. Од -
го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном
бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 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

Ка жу да је пас чо ве ков нај бо љи при -
ја тељ, али љу ди ко ји га је ко ње об ја -
сни ће вам да гре ши те. Упр кос то ме
што је др жа ње ових љи би ма ца ску по
и што из и ску је до ста вре ме на, овај
хо би пру жа је дин стве ни осе ћај по но -
са, за до вољ ства и сре ће...

На са ла шу

По ро ди ца Бо ја на Ко ва че ви ћа (37) на
свом са ла шу тре нут но бри не о два -
де сет се дам ко ња. Њи хо вих је че тр -
на ест, а оста ли су на пан си о ну или
обу ци.

– Ми има мо ка са че и ли пи ца не ре
и ба ви мо се обу ком ко ња и пот ки ва -
њем. Жи ви мо с ко њи ма и од ко ња –
при ча Бо јан.

Ње гов де да, по ре клом из Са ку ла,
имао је ко ње, отац је на пра вио па у зу,
а Бо јан је свог ко ња до био за де ве ти
ро ђен дан.

– Они су не жни је жи во ти ње од оста -
лих, чи сти ји су. Пу но да ју, али пу но
и узи ма ју. Ми смо у по ро ди ци увек
има ли раз не жи во ти ње, али ко њи су
увек би ли не што по себ но – ка же.

Ко ва че ви ћи има ју ка са че и ли пи -
ца не ре. С ка са чи ма се ра ди озбиљ но,
јер зах те ва ју по себ ну ис хра ну и тре -
нин ге. Они шест да на у не де љи тр че,
сед ми дан се од ма ра ју. Пот ки ва ју се
у ми ли ме тар пре ци зно, то је ве о ма
ва жно.

– С ли пи ца не ри ма иде мо на ре ви -
јал на так ми че ња: јед но прег,
дво прег, че тво ро прег... Код
њих су бит не бо ја, ве ли чи -
на, ду жи на, ви си на, као и
да су под јед на ке ма се, чи -
сти, до бро пот ко ва ни...
Опре ма мо ра би ти спрам
ве ли чи не, спрам опре ме и
ко ња би ра се од го ва ра ју ћи
фи ја кер, а у фи ја ке ру су во -
зач и су во зач ко ји су иден -
тич но об у че ни. То мо гу би -
ти но шња или град ска оде -
ла, али све мо ра да си ја –
об ја шња ва нам Бо јан.

У њи хо вој ку ћи сву да су
пе ха ри, али они нај ви ше
ужи ва ју у при пре ма ма за
так ми че ња.

– Нај леп ше је ка да код
ку ће тре ни ра мо у опу ште -
ној ат мос фе ри. Ту не ма су -
ди ја, ни пу бли ке. Ду го ра -
ди мо с ко њи ма и во ли мо да
иде мо на так ми че ња, али је
ле по и дру же ње по сле то га... Де ша ва
се да на пор но ра ди мо у не кој дру гој
шта ли по цео дан, пот ку је мо и три
ко ња, а кад се вра ти мо ку ћи, брат и ја
упрег не мо пар или два па ра ко ња и
во зи мо. То нас опу шта и пу ни ба те -
ри је – при ча.

Ужи ва ње у ја ха њу

До ло вац Сло бо дан Па влов (35) свог
пр вог ко ња је до био у пе том раз ре ду
основ не шко ле. Ње гов де да је об ра -
ђи вао зе мљу ко њи ма, док је отац на
њи ву те рао трак тор.

– Ја сам по чео да од ла зим на фи ја -
ке ри ја де с ли пи ца не ри ма. Код њих је
ва жан тај по нос ко ји по ка зу ју. Ни ко
не мо же да зна док сам не про ба ка -
кав је осе ћај кад узмеш ка ја се и по те -
раш ко ње! Ка жу да „ко јед ном про гу -
та коњ ску дла ку” цео жи вот оста не
ве зан за ове пле ме ни те жи во ти ње –
при ча Сло ба.

Ко њи се, на гла ша ва, не др же из ко -
ри сти, не го из љу ба ви. Он сво је во ди

на так ми че ња и по не кад се про во за, а
оба ве зно их ја ше за Бо жић.

– По шту је мо ту тра ди ци ју, за то се
већ са да спре ма мо. По ла ко их ку па -
мо и сре ђу је мо, ако су не где по жу те -
ли. Ли пи ца не ри во ле да се ва ља ју по
бла ту. Ја имам ве ли ки ис пуст где пре -
ко ле та сло бод но ше та ју, па та мо уме -
ју да се упр ља ју. Ку пам их кад се вра -
те у шта лу вру ћи и озно је ни, во дом
ко ја је тем пе ра ту ре као њи хо во те ло
– об ја шња ва он.

Сло ба сам об у ча ва сво је ко ње, ка -
же да им вр ло ра но ста вља оглав и
ше та на ули ци. У свом дво ри шту увек
мла дог ко ња об у ча ва уз ста ри јег. По -
треб но је до ста по на вља ња, али кад
коњ јед ном не што на у чи и за пам ти,
то је за у век.

По врат на ре ак ци ја

Ви шња Ан дрић (36) са да ра ди у Са -
ве зу за ко њич ки спорт Ср би је, а пр ви
пут се су сре ла с ко њи ма 2002. го ди -
не, ка да је до шла у шко лу ја ха ња у
Пан че ву. И ви ше ни ка да ни је оти шла

ода тле. Љу бав пре -
ма ко њи ма с њом
де ли су пруг, по
про фе си ји ве те ри -
нар.

– С ко њем
имаш ин тер ак ци ју.
Од го ва ра на све
што од ње га оче ку -
је мо, на сва ку рад -
њу. На при мер, ако
знаш ка ко да га ти -
ма риш, он са ра ђу -
је. Код ја ха ња јe то
по себ но ви дљи во:
чим се поп не те на
ко ња, он поч не да
од го ва ра зах те ви -
ма. Труд ко ји се
уло жи у рад с ко -
њи ма је ви дљив, а
ја во лим да ви дим
ре зул тат – при ча
Ви шња.

Што им се ви ше вре ме на по све ти,
они по ста ју по слу шни ји и по сти жу
бо ље ре зул та те. Ње на љу бав се раз ви -
ла у же љу да озбиљ ни је ја ше и да поч -
не да се так ми чи. Тре нер је у Ко њич -
ком клу бу „Кре мен” и та мо има сво -
јих осам ко ња и јед но ма га ре.

„Кре мен” се ба ви да љин ским ја ха -
њем. То су ма ра то ни на 40, 60, 80 и
160 ки ло ме та ра где ко њи тре ба да бу -
ду пси хич ки и фи зич ки ста бил ни.

– Ва жно је да коњ бу де здрав. Ко -
ли ко год да бри неш о њи ма, мо гу слу -
чај но да се по вре де и у шта ли. Има ју
на гон да кре ну да бе же или уда ра ју
но га ма кад се упла ше. За то је нај ве ћи
иза зов уве сти га у тре нинг да оства ри
до бре ре зул та те, а да при то ме оста не
пот пу но здрав – при ча Ви шња.

Она нам је ре кла да ко њи спа ва ју
сто је ћи, али да има и оних ко ји су
пот пу но си гур ни у се бе и флег ма тич -
ни, па не ма ју про блем да лег ну.

– Ко њи од ма ра ју јед ну по
јед ну но гу. Ку ња ју у се ри ја -
ма од три до пет ми ну та –
об ја шња ва.

Чи ко шке игре

Вик тор Ле чеи (33) од ра стао
је у по ро ди ци ко ја ко ње га ји
већ век и по. Пр во је сео на
ко ња, па про хо дао, а с де се -
так го ди на по чео је ак тив но
да ја ше.

– Тре нут но мо ја по -
ро ди ца има три на ест ко -
ња, од ко јих су два ждре -
бе та. Има мо раз не вр -
сте: ли пи ца не ре, ара пе,
но ни ју се, по лу а ра пе и
по ни је. Но ни ју си су рад -
ни ко њи, ма ђар ска ра са
ко ја је на ово под не бље
до шла као рат ни плен.
Ма ње су атрак тив ни не -
го ли пи ца не ри, али су
ме ни за ни мљи ви јер их

код нас има ма ло. Они су или
вра ни или до ра ти. Сви ђа ми се
њи хо ва бо ја и то што су до ста
круп ни ји – при ча Вик тор.

Вик тор и ње го ви по не кад од -
ла зе на фи ја ке ри ја де, али то ра -
де за сво ју ду шу и не так ми че се.
Али ова по ро ди ца га ји тра ди ци ју
при ка зи ва ња „чи ко шких ига ра”,
нај че шће на „Же те лач ким да ни -
ма” у Вој ло ви ци.

– Чи кош је онај ко ји чу ва ко ње
на ис па ши. Код нас их не ма, има
их у Ма ђар ској. Чи ко ши уме ју да
сто је на ко њи ма и да ве о ма ја ко
пу ца ју ко жним би чем док ко њи
ле же на зе мљи. Ми смо све то на -
у чи ли и љу ди ма је ве о ма ин те ре -
сант но да то гле да ју. Не ка да ми -
сле да је коњ мр тав, јер кад му пу ца -
њем би ча да те ко ман ду да лег не, он се
ни по што не ће по ме ри ти до сле де ће
ко ман де. За то тре ба до ста ра да – ка -
же Вик тор.

Вик тор Ле чеи убе ђен је да ко њи
ни су као оста ле жи во ти ње ко је чо век
др жи из хо би ја.

– Коњ ти пру жа мно го ви ше, јер
мо жеш да га ја шеш и пре жеш, и ве -
ли ко је за до вољ ство кад та ко јед ну
ве ли ку жи во ти њу на у чиш да те слу -
ша као пас – ка же он.

Али, баш као и код па са, они ма њи
при мер ци су пр га ви ји.

– По ни ји мо гу да бу ду не згод ни.
Љу ди ми сле, по што су ма ли, да су
слат ки и пи то ми, али они ипак ни су
играч ке – за кљу чу је Вик тор. 

Чи ста љу бав

Ми ли ја Са бо вљев Бур јан (67) ду го је
сви рао хар мо ни ку, а са да се ба ви

по љо при вре дом и у дво ри шту
има три ко ња.

Ње го ви ро ди те љи су их ко -
ри сти ли у об ра ди зе мље, док
ни су ку пи ли трак тор, па су их
ба та ли ли. Ми ле је се би ку пио

ко ња тек 2006. го ди не, јер је тад
имао до вољ но вре ме на за се бе по -

што су му ћер ке од ра сле.
– Ка да чо век пре ђе пе де се ту, тре ба

да има не што чи ме ће да се за ни ма.
Ме ни су ко њи вен тил. Во лим да про -
во дим вре ме с њи ма. Кад те ко њи за -
во ле, во ле те без ре зер вно. Не ма ни -
ка квог ин те ре са у њи хо вој љу ба ви.
Кад се вра тим с њи ве, чу јем ка ко ми
се ко њи ја вља ју, ржу... Одем у шта лу,
ви дим да ли им не што тре ба и по сле
де сет ми ну та сам као нов – при ча
Ми ли ја.

Ужи ва ка да упрег не ко ња, а он за -
ка са ве се ло.

– Ми га ји мо ли пи ца не ре. Они се
раз ли ку ју од рад них ко ња, има ју по -
нос и по но сан ход. Ми све то пред -
ста вља мо на фи ја ке ри ја да ма. Има мо
до ста на гра да, али ми је од пе ха ра
дра же ка да с ко њи ма про ђем по ред
пу бли ке, а она тап ше! То ти ви ше
зна чи не го што ћеш да до би јеш на -
гра ду – ка же.

Пр ви коњ ко ји је до шао у њи хо во
дво ри ште био је Зве здан, ко јег се
данас це ла по ро ди ца се ћа с по себ -
ном љу ба вљу. Он је во лео да ле ти
до ђе у ве ран ду и кроз вра та за јед но
с Ми ли јом гле да те ле ви зи ју и по 
два са та!

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ГА ЈЕ КО ЊЕ

ЛЕ ПИ, ПА МЕТ НИ И ДО БРИ

Виктор Лечеи

Слободан Павлов

Бојан Ковачевић

Милија Сабовљев

Вишња Андрић
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Бра ни слав Ву ко са вље вић,

ау дио-ви зу ел ни умет ник

КЊИ ГА: Мој из бор је „Elec-
trochoc”, ау то би о граф ска књи -
га по зна тог фран цу ског проду -
цен та и ди-џе ја Ло ра на Гарни -
јеа. Ова књи га је ин сај дер ски
при каз успо на елек трон ске
сце не ра них осам де се тих у
Лон до ну, Па ри зу, Чи ка гу, Њу -
јор ку и на рав но Де тро и ту. То
је при ча о на стан ку тех но по -
кре та и ње го вој ево лу ци ји у
Евро пи. По сле по чет ног не -
при хва та ња до шло је до екс -
пан зи је и тр жи шног успе ха
овог му зич ког жан ра. По ву -
чен там ном стра ном по ли ти -
ке и про бле ми ма мла дих, Ло -
ран се окре нуо му зи ци и по -
ку шао да пре не се свој ен ту зи -
ја зам и љу бав пре ма му зи ци и
ти ме убла жи бол су ро вог, сву -
да при сут ног ка пи та ли зма.
ФИЛМ: „Сам са ра” је до ку -
мен тар ни филм ко ји је сни -
мљен у два де сет пет др жа ва,
а сни ма ње је тра ја ло ско ро
пет го ди на. Сам са ра је сан -
скрит ска реч и зна чи „то чак
жи во та ко ји се не пре ста но
окре ће”. Овај филм при ка зу -
је ка дро ве ин ду стриј ских ком -
плек са, све тих зе ма ља, рат -
них зо на, али и свих при род -
них бо гат ста ва. Због од су ства
на ра ци је у фил му гле да о ци
има ју при ли ку да са ми ту ма -
че се квен це и ка дро ве, и ти -
ме ства ра ју сво је гле ди ште о
при ка за ним си ту а ци ја ма. У
овом пу то ва њу про ду цен ти

ком би ну ју ан тич ко и мо дер -
но, ка ко би из што ви ше аспе -
ка та об ја сни ли по ја ву љу ди
на овој пла не ти.
МУ ЗИ КА: Као осо би ко ја се
ба ви про дук ци јом му зи ке и
ди џе јин гом, те шко ми је да
се опре де лим за са мо јед ног
из во ђа ча. С об зи ром на то да
пи шем у овом пе ри о ду го ди -
не, ка да је све око ме не си во
и тмур но, пред ло жи ћу чу ве -
ни бри тан ски бенд „Portis-
head”. Уз не ко ли ко ци га ре та
и шо љу ја ке ка фе сва ког ју -
тра мо гу да пу стим би ло ко ји
ал бум овог бен да, ко ји је на -
стао у Бри сто лу у го ди ни мог
ро ђе ња, и да та ко лак ше от -
поч не дан. „Portishead” се сма -
тра јед ним од осни ва ча трип-
-хоп зву ка с при ме са ма ал -
тер на тив ног ро ка и екс пе ри -
мен та ла. По сле гле да ња свих
кон це ра та на ин тер не ту до -
шао је и мо ме нат да их чу јем
ужи во на фе сти ва лу EXIT 2011.
го ди не, на ко ји сам оти шао
са мо због њих. Сви сним ци на
ин тер не ту не мо гу да за ме не
тај осе ћај ко ји сам до жи вео с
дра гим љу ди ма те ве че ри.

То чак жи во та ко ји се
не пре ста но окре ће

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Пан че вач ки глу мац Ми ро слав
Жу жић по чет ком но вем бра
играо је пред ста ву „До бри вој -
ник Швејк” у по зо ри шту „Ла -
ста ви ца” у Пра гу. Пред ста ву је
гле дао ве ли ки број љу ди с на -
ших про сто ра, а у пу бли ци је
био и Лор дан За фра но вић. На -
кон из во ђе ња пред ста ве Жу ле
је сат вре ме на при чао за ни -
мљи ве анег до те о то ме где је и
ка ко играо „Швеј ка”, што се
при сут ни ма ве о ма до па ло.

– Сле де ће го ди не у ок то бру
би ће тач но че тр де сет го ди на
ка ко играм „Швеј ка”, ко ји је за
ме не при ре дио Ми лош Ни ко -
лић. У мла до сти смо се Ми -
лош Ни ко лић, мо ја су пру га На -
да и ја оку пља ли у дво ри шту
све ште ни ка Оњи на и чи та ли
на глас „Швеј ка” Ја ро сла ва Ха -
ше ка. Он је об ја вио три књи ге,
иа ко је у пла ну би ло два на ест,
али је, на жа лост, пре ми нуо у
че тр де се тој го ди ни. За ни мљи -
во је да је по след ња ре че ни ца
ко ју је за пи сао би ла: „Ру си до -
ла зе” – при ча нам Жу жић.

Де ла Ја ро сла ва Ха ше ка пре -
вео је срп ски пи сац Ста ни слав
Ви на вер. Књи ге је об ја вио „Јеж”
1951. го ди не, а ка сни је и ре -
прин то вао.

– Швејк је нај ве ћи ан ти рат -
ни хе рој ко ји по сто ји. Ка да сам
иза шао из Бе о град ског драм -

ског по зо ри шта, по сле две-три
го ди не ре шио сам да га играм
као мо но дра му. За мо лио сам
Ми шу да на пра ви то, а ре ди -
тељ Сла во љуб Сте фа но вић Ра -
ва си, ко ји је че шки ђак, ре жи -
рао ју је. Пре ми је ра је би ла 20.
сеп тем бра 1980. го ди не у пан -
че вач кој га ле ри ји. Од та да до

пен зи је сам га играо вр ло че -
сто и ре дов но че тр де сет го ди -
на. Из гу био сам број ко ли ко
пу та је то би ло – ка же Жу жић.

Он је из во дио ову пред ста ву
у Аме ри ци, Че шкој, Фран цу -
ској, Швај цар ској, Не мач кој,
Хр ват ској, Сло ве ни ји, у че шкој
ам ба са ди ви ше пу та... Играо је

и за јед ну осо бу – ка да је Мај -
дан пек био око ван ле дом, по ја -
ви ла се са мо јед на но ви нар ка.

– Ме ни је лич но Швејк по -
мо гао да сво је лич не не во ље и
не да ће пре бро дим раз ми шља -
ју ћи на „швеј ки јан ски” на чин.
А то је да у нај те жој си ту а ци ји
ка жеш: па ово је фан та стич но,
ја ово мо гу да пре ва зи ђем. На
при мер, Швејк до би ја по зив да
иде на фронт. И ка же му ње гов
нат по руч ник: „Су тра ће те на
фронт, да ли вас то ве се ли?”
Он ка же: „Ка ко да ме не ве се -
ли, па би ће див но ка да обо ји -
ца по ги не мо на бој ном по љу
за на шег ау стриј ског ца ра и на -
шу ау стриј ску отаџ би ну. И већ
су тра дан смо кре ну ли на
фронт...” Ка же то она ко, као
да иде у по сла сти чар ни цу. Он
пре ва зи ла зи све сво је не да ће и
те шко ће. Ка да је ме ни би ло
нај те же, ми слио сам ка ко би
Швејк ре а го вао. И то ми је увек
ја ко по мо гло. Пу но је не да ћа и
не прав ди, по го то во у на шем
глу мач ком по слу. Он да са мо
по ми слиш: ко зна за што је то
до бро. Ни је све у нов цу. То је
Швеј ко ва пси хо ло ги ја – ка же
Жу ле.

За из во ђе ње пред ста ве Ми -
ро слав Жу жић је ви ше пу та на -
гра ђен, а игра ју ћи „Швеј ка” је
и оти шао у пен зи ју.

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 28. но вем бар, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт „Ан сам бла 6” под на зи вом „Ка гел – по че ци му зич ког
те а тра”.
Че твр так, 28. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: му зич ко ве че „На ран Џе мо ва ње”.
Пе так, 29. но вем бар, 20 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че
сал се. 
Пе так, 29. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт гру пе „Ин стант кар ма”. Гост: са став „Fashin Weak”.
Су бо та, 30. но вем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт Кул тур но-умет нич ког дру штва „Нео лит” Стар че во.

Пред ста ве
Су бо та, 30. но вем бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Прин це за на зр ну гра шка”.

Те мат ски про грам
Од утор ка до су бо те, 26–29. но вем бра, 19 са ти, Град ска би -
бли о те ка: ма ни фе ста ци ја „Јед на књи га – је дан град”.
Су бо та, 30. но вем бар, 17 са ти, На род ни му зеј: струч но во ђе ње
кроз из ло жбу Ву ка Вуч ко ви ћа „Уз бу дљи ви гра до ви – Пан че во”.

КОН ЦЕРТ КУД-а „НЕО ЛИТ”

Ко ра ком тра ди ци је
У дво ра ни Кул тур ног цен тра у
су бо ту, 30. но вем бра, од 19 са -
ти, би ће одр жан кон церт Кул -
тур но-умет нич ког дру штва
„Нео лит” из Стар че ва под на -
зи вом „Ко ра ком тра ди ци је
2019”. Го сти ће би ти АКУД „Ло -
ла” Бе о град и КУД „Ђи до” Но -
ви Бе чеј.

КУД „Нео лит” бро ји око две -
ста чла но ва, по де ље них у групе:
шко ла фол кло ра, мла ђа деч ја

гру па, ста ри ја деч ја гру па, омла -
дин ски ан самбл, из во ђач ки ан -
самбл, на род ни ор ке стар и гру -
па за тра ди ци о нал но пе ва ње.
Про грам чи не игре из це ле Ср -
би је, Вој во ди не, Шу ма ди је, ју -
го и сточ не Ср би је, с Ко со ва и
Ме то хи је... У овом дру штву су
сво јим ра дом и за ла га њем оста -
ви ли не из бри сив траг еми нент -
ни ко ре о гра фи и струч ња ци
мае стро Бран ко Мар ко вић,

Добри во је Пут ник, Го ран Ми -
тро вић, Де јан Ми ли са вље вић,
Де сан ка Ђор ђе вић, Сла ви ца Ми -
хај ло вић и мно ги дру ги.

У по след ње три го ди не КУД
„Нео лит” ни же успе хе и има
зна чај ну уло гу на фол клор ној
сце ни у Ср би ји. На фол клор -
ном фе сти ва лу Вој во ди не про -
шле го ди не из во ђач ки ан самбл
осво јио је брон за но од лич је, а
ове го ди не омла дин ски ан самбл

– сре бр но. Та ко ђе, број ни су за -
па же ни на сту пи ши ром Ср би је:
у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу,
Пан че ву, Ру ми, По жа рев цу...

КУД во де Бра ни слав Жив -
ко вић, умет нич ки ру ко во ди -
лац, Па вле Убо вић, шеф на -
род ног ор ке стра, Ана Мра тин -
ко вић, ру ко во ди лац гру пе за
тра ди ци о нал но пе ва ње, Ива на
Јо кић Ке ље вић, се кре тар, и
Урош Бан, пред сед ник.

ГО ДИ ШЊИ ЦА НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

Награда Татјани Татић
Пан чев ка Та тја на Та тић је је -
дан од до бит ни ка го ди шњих
при зна ња На род ног по зо ри шта
у Бе о гра ду у ка те го ри ји нај бо -
ља ин ди ви ду ал на пре ми јер на
умет нич ка оства ре ња у окви ру
ре пер то а ра На род ног по зо ри -
шта у се зо ни 2018/2019. Она
је у овом пе ри о ду игра ла глав -
ну уло гу Оде те/Оди ли је у ба -
ле ту „Ла бу до во је зе ро” Пе тра
Иљи ча Чај ков ског.

У обра зло же њу сто ји да је
Та тја на Та тић у јед ном од нај -
зах тев ни јих ба лет ских де ла кла -
сич ног ре пер то а ра убе дљи во
по ка за ла два ди ја ме трал но су -
прот на ли ка: крх ког, не жног,

бе лог ла бу да и хлад ну, над ме -
ну, цр ну ла бу ди цу. Оце ње но је
да је тех нич ки си гур но и пре -
ци зно, али ве о ма емо тив но, од -
лич ном ин тер пре та ци јом и су -
ге стив ним глу мач ким из ра зом
осво ји ла пу бли ку.

На гра де су до би ли и глу ми -
ца Јо ва на Сто јиљ ко вић (Соф -
ка, „Не чи ста крв”), глу мац Не -
над Је здић (Га зда Мар ко, „Не -
чи ста крв”), пр вак Опе ре Ми о -
драг Јо ва но вић (Мит ке, „Ко -
шта на”), ди ри гент ки ња Ана Зо -
ра на Бра јо вић („Ко шта на”) и
опер ска пе ва чи ца Ев ге ни ја Је -
ре мић (Ко шта на, „Ко шта на”;
Ста на, „На уран ку”).
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ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ ПРЕД СТА ВЕ ЗА ЧЕ ШКУ ДИ ЈА СПО РУ

ДО БРИ ВОЈ НИК ШВЕЈК ИЗ ПАНЧЕВА

ОСНО ВАН НА ГРАД НИ ФОНД

Леп гест Вука Вучковића
Пан че вач ки сли кар Вук Вуч -
ко вић од лу чио је да це ло ку пан
нов ча ни из нос Но вем бар ске на -
гра де, ко ја му је до де ље на 8.
но вем бра за Дан гра да, ис ко -
ри сти за осни ва ње на град ног
фон да за ис так ну те мла де ства -
ра о це из ког ће би ти пр ви пут
би ти до де ље на „Вуч ко вић на -
гра да”, по за вр шет ку кон кур са.

„Циљ ове на гра де је да на
ло кал ном и на ци о нал ном ни -
воу пру жи по др шку и ви дљи -
вост мла дим умет ни ци ма из
Пан че ва. На гра да ће би ти до -
де љи ва на јед ном го ди шње”,
пи ше у кон курс ном по зи ву.

На кон курс се мо гу при ја ви -
ти умет ни ци од осам на ест до
два де сет осам го ди на ста ро сти,
ко ји су ро ђе ни или жи ве на те -
ри то ри ји оп шти не Пан че во.
Кон кур сом је пред ви ђе на

изложба ра до ва фи на ли ста у
про сто ри ја ма На род ног му зе ја
Пан че во. На из ло жби ће све -
ча но би ти про гла шен по бед -
нич ки рад, а ау то ру ће би ти
уру че на нов ча на на гра да у из -
но су од 50.000 ди на ра. Мла ди
умет ни ци мо гу да кон ку ри шу
с мак си мал но три ра да.

По треб но је да за ин те ре со -
ва ни на имејл адре су kon-
takt@vukvuckovic.com до ста ве
крат ку умет нич ку би о гра фи ју
(до јед не стра не); фо то гра фи ју
ра до ва у ЈПГ фор ма ту; линк ка
ин тер нет пре зен та ци ји умет -
ни ка (сајт или не ки дру ги про -
фил на ко ме је мо гу ће ин фор -
ми са ти се о ра ду умет ни ка:
„Феј сбук”, „Ин ста грам”...) и
кон такт-по дат ке (те ле фон и
мејл). Не пот пу не при ја ве не ће
би ти раз ма тра не.

Рок за при ја ву је 20. ја ну ар
до по но ћи. Фи на ли сти ма кон -
кур са ће нај ка сни је до 25. ја -
ну а ра би ти ја вље но ка да да до -
не су ра до ве у Му зеј ра ди из ло -
жбе. Из ло жба ра до ва фи на ли -
ста би ће одр жа на по чет ком фе -
бру а ра. Та чан да тум би ће бла -
го вре ме но об ја вљен. Про гла -
ше ње по бед ни ка кон кур са би -
ће оба вље но на отва ра њу из ло -
жбе. Жи ри чи не умет ник Вук
Вуч ко вић и Ива Вуч ко вић Лу -
јан ски, ди рек тор умет нич ког
сту ди ја „Wolf Art”.

До ста вље ни ра до ви тре ба да
бу ду спрем ни за по став ку, с
пра те ћим ин струк ци ја ма о на -
чи ну по став ке (уко ли ко их има).
По треб но је обез бе ди ти си стем
за ка че ње и по став ку. Охра бру -
ју се са вре ме ност, ино ва тив -
ност, лич ни умет нич ки из раз.

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „УАД”

УМЕТ НИ ЦИ О АР ХИ ТЕК ТУ РИ
У Га ле ри ји са вре ме не умет -
но сти у че твр так, 21. но вем -
бра, отво ре на је че тр на е ста
ма ни фе ста ци ја „Умет ност, ар -
хи тек ту ра, ди зајн”, под на зи -
вом „Из гра ди ти по но во: умет -
ни ци о ар хи тек ту ри”, на ко јој
су сво је ра до ве пред ста ви ли
Ра дош Ан то ни је вић, Ја сми на
Ци биц, Ду ши ца Дра жић, Ми -
ло рад Мла де но вић, Ла на Сто -
ји ће вић, Са ша Та тић и Са ша
Тка чен ко. Ку сто сти и се лек -
то ри су би ли Со ња Јан ков и
Бра ни слав Ни ко лић.

Из ло жба кроз раз ли чи те ме -
ди је при ка зу је шта се де ша ва
са ар хи тек ту ром ка да је са -
вре ме ни умет ни ци укљу че у
сво је прак се и по ста ве у нов

дис курс. Об у хва ће на је ре -
цент на умет нич ка прак са ства -
ра ла ца из пост ју го сло вен ског
ре ги о на ко ји се у сво јим ра -
до ви ма фо ку си ра ју ка ко на
ре ва ло ри за ци ју ју го сло вен -
ског мо дер ни зма, та ко и на
гра ди тељ ске прак се ко је на -
ста ју у по сле рат ним и кри -
зним пе ри о ди ма тран зи ци је.
Из ло жба „Из гра ди ти по но во:
умет ни ци о ар хи тек ту ри” ука -
зу је на зна чај ко ји са вре ме на
умет ност има за кри тич ко
про ми шља ње ар хи тек тон ских
прак са и њи хо вог кул ту ро ло -
шког зна ча ја.

Из ло жбу је по др жа ло Ми -
ни стар ство кул ту ре и ин фор -
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

Татјана Татић на сцени

Вук ВучковићФ
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Док то ри рао је у Цен тру за мул -
ти ди сци пли нар не сту ди је Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду на исто -
ри ји и фи ло зо фи ји при род них
на у ка и тех но ло ги је. Основ на
во ка ци ја му је – фи зи чар. Ду -
ги низ го ди на је ди рек тор Ре -
ги о нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин”. Др Дра го -
љуб Цу цић је ро ђен 1962. го -
ди не у Пан че ву. Дру штвен је,
па га „зна ју сви”. Ње го ва жи -
вот на при ча пре пле те на је раз -
ли чи тим скло но сти ма и број -
ним ин те ре со ва њи ма.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко се жи ве ло у
на шем гра ду се дам де се тих и
осам де се тих?

Др Дра го љуб Цу цић: Мо ји
ро ди те љи, се стра и ја се ли ли
смо се са Со да ре на Те слу и
на зад. За вр шио сам ма те ма -
тич ки смер у на шој гим на зи ји.
По чео сам да из ла зим кра јем
се дам де се тих, имао сам до бро
дру штво. Та да се ишло у ка фа -
не „Сло га” и „Парк”. Три но ве
го ди не смо че ка ли у Џез клу -
бу. Ви си ли смо та мо сва ко днев -
но: свир ке, су пер еки па, од лич -
на му зи ка... Ту су се об ли ко ва -
ли му зич ки уку си; иза ђеш уве -
че, се диш, при чаш у ам би јен -
ту где се све вре ме слу ша онај
нај бо љи џез. Ди ско те ка „Ор -
феј” је ра ди ла ви кен дом. Од -
ла зи ли смо и у ди ско те ку у хо -
те лу „Та миш”.

l За се бе ка же те да сте би ли
„со ли дан раг би ста”, а дру ги за
вас да сте од ли чан фи зи чар...

– Од 1979. го ди не тре ни рао
сам раг би у „Ди на му”, ко ји ме
је об ли ко вао као чо ве ка. Имао
сам сре ћу да сам „за ка чио” ге -
не ра ци ју из ван ред них љу ди и
спор ти ста, раг би ме је до вео у
мен тал ну рав но те жу. За хва љу -
ју ћи ње му об и шао сам це лу
Евро пу. Упо ре до сам сту ди рао
фи зи ку. У Гим на зи ји ни је би -
ло до вољ но про фе со ра фи зи -
ке, па су ме 1987. го ди не, као
не свр ше ног сту ден та, по зва ли
да пре да јем у елит ној пан че -
вач кој шко ли. Мо ја пр ва ге -
не ра ци ја би ла је са мо се дам

го ди на мла ђа од ме не. Би ло
је си ту а ци ја да се сре ће мо на
кућ ним жур ка ма. Пан че во је
та да та ко жи ве ло; да нас је не -
за ми сли во да се у ста ну пра -
ви пар ти за 200-300 љу ди! У
Гим на зи ји сам ра дио до 1991,
ка сни је се и вра ћао у њу, а
био сам про фе сор и у дру гим
град ским шко ла ма. Још та да
сам схва тио да ћу се ба ви ти
обра зо ва њем.

l Ипак, усле ди ла је се лид ба
у то пли је кра је ве.

– Да. Озби љан пе ри од мог
пра вог од ра ста ња до га ђао ми
се на Ки пру. Мој друг и ја смо
би ли пр ви Ср би ко ји су бра ли
на ран џе и ли мун, до на шег до -
ла ска то је био арап ски по сао.
Та ко ђе, ра ди ли смо на из град -
њи лу ке у Ли ма со лу, др жао сам
ча со ве де ци на ших та мо шњих
бо га та ша, био сам и ко но бар и
бар мен и пи ца-мај стор... Ва -
жна жи вот на ис ку ства.

l Ка кве сте ака дем ске ам -
би ци је још има ли?

– Чак и кад сам оти шао на
фи зи ку, раз ми шљао сам да
упи шем фи ло зо фи ју. Сеп -

тембра 1994. го ди не у но ви -
на ма се по ја вио оглас Цен тра
за мул ти ди сци пли нар не сту -
ди је фи ло зо фи је при род них
на у ка и тех но ло ги је, што ме
је ди рект но за ни ма ло. Ма ги -
стар ски рад ми је био го тов за
че ти ри го ди не, али је кре ну -
ло бом бар до ва ње, па се све
про лон ги ра ло.

l У то вре ме се де ша ва ла
пре крет ни ца и на ин тим ном
пла ну, оже ни ли сте се.

– Нај ве ћим жи вот ним зго -
дит ком сма трам су пру гу Дра -
га ну и де цу Ма шу и Ацу. Они

су мој и аку му ла тор и ге не ра -
тор, из вор сна ге.

l Ка да је кре ну ла при ча с
Ре ги о нал ним цен тром за та -
лен те „Ми хај ло Пу пин”?

– Већ 1998. Осно ва ли су га
Ре пу блич ки цен тар за та лен те
и, та да, оп шти на Пан че во. Био
сам ви ђен као не ко ко ће да га
во ди, јер сам имао ис ку ство
ра да у шко ла ма, а мо ји ђа ци
су до бро про ла зи ли на так ми -
че њи ма. Од 1. апри ла 2000.
го ди не по чео сам да ра дим као
струч ни са рад ник; кре ну ла су
озбиљ на те сти ра ња уче ни ка у
гра ду и на се ли ма, па смо сле -
де ћег про ле ћа за по че ли рад.
Ина че, ни сам на ме ра вао да
на ста вим шко ло ва ње по сле ма -
ги стра ту ре. Али из ван ред ни
по пу ла ри за тор на у ке, про фе -
сор Ка пор из Но вог Са да, 2004.
го ди не у Ба ња лу ци ре као ми
је јед ног ју тра на ка фи: за вр -
ши оно са чим си кре нуо. Упи -
сао сам док тор ске сту ди је 2006.
Тре ба ло је пи са ти и об ја вљи -
ва ти ра до ве. За ни ма ли су ме
па ра док си у фи зи ци, а ди серта -
ци ју сам пи сао че ти ри године.

l Шта је па ра докс у фи зи ци?
– То је са ма си ту а ци ја да до -

вољ но не ба ра та мо до брим зна -
њем, не ка вр ста упи та но сти.
За што је то та ко, а оче ки ва ли
смо ова ко? То нас уво ди у раз -
ма тра ње све га то га, то је оно
што по кре ће ум да да ље раз ра -
ђу је не што што се по ка за ло не -
раз ра ђе ним.

l Ух. Вра ти мо се пан че вач -
ком Ре ги о нал ном цен тру.

– У стар ту, пр ве го ди не, има -
ли смо 212 та ле на та, а са да их
има око пет сто. Пр ве две-три
го ди не су нас фи нан си ра ле др -
жа ва и Ра фи не ри ја, а он да је
ско ро све по чео да пла ћа град.
Ди рек тор Цен тра сам по стао
2003. При ча о то ме ода кле нам
до ла зе та лен ти има ви ше ни -
воа. Не мо же мо да иде мо пре -
да ле ко у по тра зи за њи ма јер
нас фи нан си ра Пан че во. Али
има мо и нај бо љу де цу из Вр -
шца, Ко ви на, Ко ва чи це... Ни -
ко га не ша ље мо ку ћи из ме ђу

оста лог и за то што и они по ди -
жу на шој де ци спе ци фич ну те -
жи ну. Исто вре ме но, да ро ви тост
не сме да бу де при ви ле ги ја
оних чи ји ро ди те љи има ју па -
ре да пла ћа ју. То је ва жан прин -
цип функ ци о ни са ња на шег цен -
тра – све што ра де у Цен тру за
на шу де цу је бес плат но. Ту ми -
слим и на кам по ве на Див чи -
ба ра ма и у Идво ру, где су с на -
шом де цом нај бо ља де ца из це -
ле Ср би је.

l Ка ко би ра те та лен те?
– Не бих ја ре као да су то

само та лен ти. То су пре све га

за ин те ре со ва на де ца, она ко ја
хо ће да ра де. Мо жеш да бу деш
су пер та лен то ван, али да те баш
бри га да ра диш, што нам се
де ша ва ло да ви ди мо. Не ка де -
ца се про бу де у сед мом раз ре -
ду, не ка у тре ћој го ди ни сред -
ње шко ле, не ка тек на фа кул -
те ту... Исто та ко, не ка не ста ну
у сед мом раз ре ду или на фа -
кул те ту, из раз ли чи тих раз ло -
га. Не ко мо жда мо же да ско чи
шест ме та ра удаљ из ме ста, али
га мр зи или се уго ји па не мо -
же ви ше. Пр во и основ но су
во ља и же ља де те та! Не сме да
по сто ји при ти сак ро ди те ља, јер
се ти ме ства ра кон тра е фе кат.
Има прин ци па ко је при ме њу -
је мо у Цен тру што сам по ву -
као из вре ме на кад сам био
раг би тре нер. Јед но став но је:
хо ћеш да ра диш – из во ли, иде -
мо до из не мо гло сти, до кле год
ти мо жеш, тра жи мо сво је гра -
ни це. И, глав ни рад ни је ни у
шко ли ни у Цен тру, већ код
ку ће. Јед на ко је ва жно и оно
со ци јал но, емо ци ја. Рав но те жа
све га то га.

l Ког су уз ра ста де ца у
„Пупину”?

– Ухва ти ли смо се ма те ма -
ти ке као кич ме све га: на пр ва
так ми че ња се иде у тре ћем раз -
ре ду основ не шко ле. Тро је пр -
во пла си ра них по зи ва мо код
нас. Али то не спре ча ва не ко
дру го де те ко је се ни је так ми -
чи ло да до ђе. То мо гу сви ко ји
же ле да ра де на том ни воу.
Окру же ње је у стар ту дру га чи -
је – ту су са мо они ко је то за -
ни ма. Ево, на при мер, фи зи ка:
у сед мом раз ре ду у це лој шко -
ли нај че шће по сто ји са мо јед -
но де те за ин те ре со ва но за њу,
па га око ли на гле да као чу да -
ка ког за ни ма фи зи ка. Он да
до ђу код нас и ви де да ни су
чу да ци, да по сто је дру га де ца
с тим скло но сти ма и ин те ре -
со ва њи ма. То је он да тај ефе -
кат про на ла же ња се би слич -
них, па се мно го лак ше ра ди с
њи ма и отуд ови на ши од лич -
ни ре зул та ти ко је по сти же мо.
Да по ме нем и то: фи зи ку са

сред њо школ ци ма ра де на ши
не ка да шњи по ла зни ци, са да
сту ден ти. На ма тре ба ју ре ша -
ва чи про блем ских си ту а ци ја,
те жих за да та ка.

l Ко ли ко де це има у гру пи?
У че му се раз ли ку је рад у ва -
шем цен тру од не ких дру гих
слич них уста но ва?

– Гру пе се сма њу ју то ком го -
ди на. Има мо и по два де сет де -
се то го ди шња ка у гру пи, а он да
њи хов број до кра ја основ не
шко ле бу де упо ла ма њи. Али
то су де ца ко ја за јед но од ра -
ста ју, до жи вља ва ју пр ва за љу -

бљи ва ња, из ла зе у град, сту ди -
ра ју... Ми смо дру га чи ји од
других цен та ра: они се ба ве
смо тра ма и пи са њем ис тра жи -
вач ких ра до ва. То смо као један
од при о ри те та по че ли да уво -
ди мо у по след ње две го ди не.
На смо тра ма смо са да нај у спе -
шни ји у свим уз ра сти ма и пред -
ме ти ма. Дру ги цен три не ма ју
кон ти ну и тет ко ји ми има мо;
ре као сам, де ца су код нас од
тре ћег раз ре да до фа кул тета.

l Ка кав је тем по ра да у 
РЦТ-у?

– Тек је пр во по лу го ди ште,
па са да ра ди мо су бо том у Гим -
на зи ји и у „Зма је вој шко ли”,
„те сно” нам је с про сто ром.
Пре ко не де ље смо сва ко днев -
но за јед но ка да до ђе мо до др -
жав них так ми че ња, а он да су
на ша де ца осло бо ђе на на ста ве
у сво јим шко ла ма. Тре нут но се
до го ва ра мо да кре не мо с кам -
по ви ма на Чар да ку. Ве ро ват но
ће мо пре ра сти у по кра јин ски
цен тар за та лен те. Са да има мо
48 пре да ва ча. Углав ном су то
про фе со ри из на ших шко ла,
али има и оних с фа кул те та.

l Ко ли ко нај па мет ни јих и
нај да ро ви ти јих уче ни ка од ла -
зи из на ше зе мље по сле фа -
кул те та?

– То не знам. Али знам си -
гур но да по сто ји ши фра ко ја
би то мо гла да ре ши: мо ра мо и
то да уве де мо у тр жи шну при -
чу. Ни је мо гу ће с 500-600 евра
за др жа ти ни ко га од оних од
ко јих оче ку је мо да ће гра ди ти
сту бо ве ове зе мље. И нај да ро -
ви ти ји ће, ако има ју пла те од
хи ља ду евра на ви ше, ра ди је се -
де ти с дру штвом ов де не го што
ће оби ла зи ти ино стран ство, где
ће их сма тра ти до ђо ши ма. Не -
ке и не тре ба за др жа ва ти, али
им тре ба он да омо гу ћи ти да
оду та мо „пла си ра ни”, да им
др жа ва по мог не да оду на пра -
во ме сто. По и мен це се мо ра
зна ти ко су ти мла ди љу ди и
шта су им же ље, да им се омо -
гу ћи пут, али и по вра так на
при стој не пла те у Ср би ји.

С. Трај ко вић

У ве ли кој згра ди на углу
Штро сма је ро ве ули це и Ули -
це Ди ми три ја Ту цо ви ћа, где
је да нас ста ра По шта, то ком
Дру гог свет ског ра та би ло је
се ди ште на ци стич ке тај не по -
ли ци је „Ге ста по” за Пан че во
и Ба нат.

Не мач ки без бед ња ци су
при сво ји ли ову мо ну мен тал -
ну гра ђе ви ну од мах по сле оку -
па ци је Ју го сла ви је и Април -
ског ра та 1941. го ди не. У њој
су оста ли све до по вла че ња
Не ма ца из на шег гра да и осло -
бо ђе ња Пан че ва по чет ком ок -
то бра 1944. го ди не.

Ова згра да им је при ву кла
па жњу за то што је би ла но ва
(са гра ђе на је го ди ну да на пре
по чет ка Дру гог свет ског ра -
та, 1940. го ди не), а са зи да на
је за по тре бе Др жав не хи по -
те кар не бан ке он да шње Ју -
го сла ви је. Због то га се ни је
ште де ло при ње ној из град -
њи, па се про сти ре на ве ли -
кој по вр ши ни (863 ква драт -
на ме тра за јед но с дво ри -
штем, ко је има 696 ме та ра
ква драт них).

Ни је се ште де ло ни на гра -
ђе вин ском ма те ри ја лу, па су

то ком зи да ња згра де ко ри -
шће ни ма те ри ја ли по пут пр -
во кла сног ја бла нич ког цр ног
гра ни та, мер ме ра и креч ња -
ка с Бра ча. У згра ди је по сто -
ја ла са ла с ма њим тре зо ри -
ма, као и је дан ве ли ки тре зор
за чу ва ње вред но сних по шиљ -
ки, оде ље ња за кан це ла ри је
слу жбе ни ка бан ке, по се бан
про стор за стра жа ре, ко тлар -
ни ца, ар те ски бу нар с ре зер -
во а ром и хи дро фо ром, три
одво је на ста на итд.

На спра ту су се на ла зи ле
кан це ла ри је за слу жбе ни ке,
то а ле ти за осо бље, је дан стан
за ше фа бан ке, као и је дан за
по слу жи те ља на дру гом спра -
ту. На та ва ну је био и стан за
још јед ног по слу жи те ља, као
и ве шер ни ца и про сто ри је ар -
хи ве бан ке, с то а ле ти ма за
осо бље.

На згра ди и да нас по сто је
ма сив на ула зна вра та, ма њи
и спо ред ни улаз из Штро сма -
је ро ве ули це, као и шал тер-
са ла с кру жним и ста кле ним

пла фо ном ко ја је на пра вље -
на та ко да кроз њу про ла зи
при род но све тло. За хва љу ју -
ћи спе ци фич ном и не у о би ча -
је ном спољ ном из гле ду, у згра -
ди ста ре По ште су сни ма ни
фил мо ви и те ле ви зиј ске се -
ри је.

Ову згра ду за ни мљи ве про -
шло сти про јек то ва ли су ар -
хи тек ти Ва си лиј Ба ум гар тен
и Ана то лиј Со ло дов, ко ји су
за јед но с број ним еми гран -
ти ма до шли из Ру си је у Ср -
би ју по сле Ок то бар ске ре во -
лу ци је.

Ба ум гар тен је по знат по то -
ме што је у Бе о гра ду про јек -
то вао огром ну згра ду ста рог
Ге не рал шта ба, као и згра ду у
ко јој је да нас оп шти на Во -
ждо вац, Ру ски дом и ко нак у
ма на сти ру Гра ча ни ца. Са Ана -
то ли јем Со ло до вим је, по ред
бан ке у Пан че ву, про јек то вао
и згра ду Др жав не хи по те кар -
не бан ке у Ва ље ву. Пр во бит -
но се ве ро ва ло да Ба ум гар -
тен ни је пре жи вео Дру ги свет -
ски рат, али је на кнад но от -
кри ве но да је пре ми нуо 1962.
го ди не, у еми гра ци ји у Бу е -
нос Ај ре су.

Згра да на углу ули ца Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа и Штро -
сма је ро ве 1949. го ди не по -
ста је по шта. Би ће је ди на на
под руч ју на шег гра да све до
1970. го ди не, ка да је на ме -
сту пре ко пу та да на шње глав -
не ау то бу ске ста ни це, где се
на ла зи ло шест по ру ше них
ку ћа, са гра ђе на ве ли ка згра -
да но ве по ште, ко ја је по -
стала те ле ко му ни ка ци о ни
центар за Пан че во и ју жни
Ба нат.

Згра да ста ре По ште је на
осно ву од лу ке Вла де Ср би је
2007. го ди не про гла ше на за
ва жан спо ме ник кул ту ре. Пре
осам го ди на (2011) те мељ но
је ре кон стру и са на ње на уну -
тра шњост. Тај по сао је тра јао
шест ме се ци, а за ње га је по -
тро ше но око 20 ми ли о на ди -
на ра. У све ак тив но сти су то -
ком об но ве све вре ме би ли
укљу че ни струч ња ци пан че -
вач ког За во да за за шти ту спо -
ме ни ка кул ту ре.

М. Г.

Једноставно је: 
хоћеш да радиш –
изволи, идемо до
изнемоглости, 
докле год ти можеш,
тражимо своје
границе.

Драгољуб Цуцић

ЗА ПИ СИ ИЗ СТА РОГ ПАН ЧЕ ВА

Згра да за ни мљи ве
про шло сти

НАШ ГОСТ: ДР ДРА ГО ЉУБ ЦУ ЦИЋ, ДИ РЕК ТОР РЦТ-а „МИ ХАЈ ЛО ПУ ПИН”

РАГ БИ СТА-ФИ ЗИ ЧАР 
НА ТА ЛА СИ МА ЏЕ ЗА



ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs12 Петак, 29. новембар 2019.

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

УГАЉ
Ковинска коцка 6.850

Пљевља 13.500

Сушени вреоци 13.500

Угаљ на џакове

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

ЧЕКОВИМА

063/832-29-79
069/716-463 (9

/2
8

5
9

1
7

)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

Република Србије

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-2302/2019-03

Датум: 18.11.2019.

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 среди-

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта „ЕКО МАБЕР ИНЖЕЊЕРИНГ”

д.о.о. Панчево, поднео је захтев за одлучивање о

потреби процене утицаја на животну средину

пројекта мобилног постројења за третман неопас-

ног отпада на територији Републике Србије.

Заинтересована јавност може да изврши увид у

садржину захтева сваког радног дана од 11 до 14

сати у просторијама Министарства заштите живот-

не средине у Београду, Ул. Омладинских бригада

1, соба 428 и на вебсајту 

http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-

uticaja-na-zivotnu-sredinu/, и достави своје мишље-

ње у року од 10 дана од дана објављивања овог

обавештења.

ПРОДАЈЕМ рено сеник
2005. годиште, дизел. Тел.
062/145-57-01. (СМС)

ПЕЖО 308 2014 дизел еуро
5, 157.000 км. Изузетан ау-
томобил, продајем. Тел
064/154-71-97 (СМС) 

СЕИЋЕНТО на продају, ре-
гистрован до јула 2020. Тел.
064/340-26-43. (285218)

ПРОДАЈЕМ камон рено пре-
мијум 420 Р, у возном ста-
њу. 063/103-04-33. (285938)

ПУНТО 1.2, 4 В, металик
наранџасти, атестиран
плин, добафр, гаражиран.
064/856-60-65. (285964)

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, црн, тек
регистровн, клима, власник.
064/142-55-93. (285964)

ПРОДАЈЕМ рено 4, 1988,
нерегистрован. Тел.
063/729-85-97. (286041)

СИТРОЕН ксара пикасо,
2002. годиште, одличан,
регистрован до јуна.
063/774-28-39. (286024)

ПРОДАЈЕМ пежо 106,
2001, 3 В, 063/252-748.
(285976/р)

ЗАСТАВА 101, 2007, реги-
строван до јула 2020, гас
атест 2022. 063/725-99-37.
(286072)

ПРОДАЈЕМ пежо 607 ауто-
матик, није увежен, први
2006, власник. 069/263-42-
97. (286075)

ДОБЛО макси, карго, 1.4,
2007, атестиран плин, реги-
строван. 064/587-50-24.
(286095)

ОПЕЛ астра караван, 1.6,
2007 G, 1.800 евра.
060/525-41-07. (2860499

ПУНТО 1, 1.1, 1988. ртроје
врата, атестиран плин, ис-
текла регистрација.
064/587-50-24. (286095)

ФИЈАТ пунто, 1997, југо 55
ин, атестиран гас, реги-
стровани, повољно.
063/140-62-92. (286121)

ПУНТО 1.9 Д, 2002. троје
врата, олдичан, 850 евра.
061/320-15_24. (296173)

ОТКУП возила, алата, про-
даја делова. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (285766)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализа-
тора, продаја делова, дола-
зим на адресу. 069/203-00-
44, 066/409-991. (285766)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 2.000 евра, стање небит-
но. 063/165-83-75. (286193)

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.600 евра. 062/193-36-05.
(286193)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ зи-
дану гаражу на Котежу 2.
062/222-553. (286184)

ПЕЖО 207, 1.4, 2007, пето-
ра врата, фул опрема, ре-
гистрован. 064/130-36-02.
(286095)

ПУНТО 1.2, 2011/12, пето-
ра врата, атестиран плин,
власник. 064/130-36-02.
(286095)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. 062/339-299. (286145)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
гаранција. Вршимо поправ-
ке. 064/588-95-48. (286150)

ВЕШ-МАШИНЕ и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-76-
07. (286026)

ПРОДАЈА огревног дрвета,
буква, багрем, цер, исечено
и исцепано. „Босанац 013”,
064/357-82-08. (285901)

БУНДА БИЗАМ 42, гоблени,
ћилими, завесе, сто писаћи.
064/129-33-71, 013/341-
401. (286111)

ПРОДАЈЕМ исправан фри-
жидер горење. 063/155-85-
95. (285932)

ШПОРЕТ на бутан са две
ригнле и поклопцем и бу-
тан боцу. 013/352-038.
(285939)

ПРОДАЈЕМ фотељу на рас-
клапање мојца, телевизор
LG, телевизор самсунг.
063/821-02-89. (285949)

ВЕШ-МАШИНА горење као
нова, очувана, стара три
године. 064/545-82-16.
(285965)

ПРОДАЈЕМО усисивач кир-
би, врло повољно, нов неу-
потребљаван. 063/537-003.
(285993)

ПРОДАЈЕМ два симпова
кауча, цена повољна. Тел.
062/465-414. (285977)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
064/288-74-71, 013/631-
811. (285985)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
канди Ц 241. 066/950-96-
97. (285982)

ПРОДЕАЈЕМО половни на-
мештај, фотеље, кауче и ре-
гале. 063/537-003. (285993)

НА ПРОДАЈУ мангулице,
козе и јарићи. Звати после
17 сати. 065/961-92-14.
(285998)

ПРЕКРУПАР на бензин, то-
мосов мотор меље као на
струју. 063/164-54-18.
(286034)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, столи-
це, самачки кревет, угаона
гарнитура, кофер шиваћа.
063/861-82-66. (286037)

ЦЕВИ за подно грејање,
200 м, 10.000 динара.
065/258-87-77. (286035)

ФРИЖИДЕР бош лукс, веш
машина, комбиновани фри-
жидер, дигитална рерна.
063/861-82-66. (286037)

ДЕБЕЛЕ свиње и прасићи
на продају. Тел. 061/286-
41-00. (286042)

ПРОДАЈЕМ свиње за кла-
ње. Тел. 013/618-484.
(286044)

ДВЕ металне очувана ци-
стерне за гориво – 1.800 и
2.800 литара. 063/222-208.
(286031)

ПРОДАЈЕМ овчије сагоре-
ло ђубриво. 064/665-86-25.
(286053)

ПРОДАЈЕМ лежећи солари-
ју за 300 евра. Тел.
063/247-346. (286057)

ПРОДАЈЕМ писаћи сто и
собни тренажер. 060/802-
16-46. (286080)

ПРОДАЈЕМ товне свиње и
прасиће, клање и превоз.
063/812-36-04, 062/691-
205. (286084)

ПРОДАЈЕМ замрзивач –

три фиоке, мали фрижи-

дер, веш-машину. 064/129-

73-60. (286089)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, улазна

двокрилна врата. 352-114.

(286083)

ПРОДАЈЕМ кухињске еле-

менте, судопера 3.000 ди-

нара нова. 063/773-45-97,

371-568. (286091)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА

пећи, достава, гаранција,

вршимо ремонт. 335-930,

063/705-18-18. (286126)

ПРОДАЈЕМ калорекс шпо-

рет на дрва. Тел. 314-.784,

066/333-171. (286164)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,

исправну, немачку, марке

mi le. Тел. 066/234-188.

(286169)

ПРОДАЈЕМ комплетно ре-

монтоване ТА пећи, свих

кв. Достава, монтажа, по-

вољно, са гаранцијом.

061/641-30-36, 066/641-30-

36. (286174)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче, долазим на

адресу. 061/148-01-31.

(285482)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, за-

мрзиваче, фрижидере,

веш-машине, телевизоре.

064/158-44-10, 063/101-11-

47, долазим на адресу.

(286078)

КУПУЈЕМ перје, старински

намештај, слике, сатове,

стари новац, стрипове, фи-

гуре, сифон флаше, старо

покућство. 335-930,

063/705-18-18. (286126)

КУПУЈЕМО обојене метале,

гвожђе, месинг, каблове,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре, долазимо.

061/206-26-24. (286170)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,

бакар, м3есинг, лименке,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре, долазим.

061/321-77-93. (286170)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове, пен-

кала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-14-

77. (285947)

КУПУЈЕМО секундарну си-

ровину, гвожђе, олово,

веш-машине, замрзиваче и

све остало. 061/322-04-94.

(286170)

КУПУЈЕМ полован намештај,
перје, плинске боце, гвожђе,
бакар, акумулаторе.
066/900-79-04. (2859419

КУПУЈЕМ ТА пећ, исправ-
ност није битна, вршимо ре-
монт ваших пећи. 335-930,
063/705-18-18. (286126)

ПЛАЦ на продају, 28 ари.
064/256-61-64. (СМС)

ПЛОЧИЦА,  продајем кућу,
17 ари.  060/133-66-86
(СМС)

КУЋА, нова, Војловица, 180
квм, укњижена, 48.000
евра. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (284964)

ПЛАЦ 27 ари, са старом
кућом, 120 квм и локалом
40 квм. Шири центар,
130.000 евра. 063/828-69-
56. (285767)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље на Новосељанском пу-
ту, пре Крнете. 063/103-04-
33. (285939)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са
кућом, Новосељански пут
131. 064/276-08-08.
(285950)

КУЋА 140 квм, помоћни
објекти, 17 ари, центар,
Иланџа. 064/075-23-67.
(285952)

ПРОДАЈЕМ земљу у Доло-
ву, Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (285958)

КУЋА у центру, луксузна,
са двоирштем, кликматизо-
вана и грејање са топлот-
ном пумпом, 196 квм, вла-
сни, 137.000 евра. Договор.
063/232-757. (285955)

ЈАБУЧКИ пут, ова кућа 109
квм, подно грејање, вла-
сник, 79.000 евра. 065/258-
87-77. (286035)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
064/158-44-10, 063/101-11-47
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КУЋА, 125 квм, две једини-

це, 5,5 ари, Цара Душана.

064/075-23-67. (285952)

ПРОДАЈЕМ плац на Дево-

јачком бунару, 39 ари.

063/450-172. (285992)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 10

ари, викендица, струја, во-

да. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (286003)

КУЋА на продају, Качаре-

во, 100 квм, усељива.

064/172-86-12. (285820)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

у Иванову. 062/415-359,

064/828-36-26. (285775)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари

плаца, Банатско Ново Село.

063/887-84-00. (286017)

ПРОДАЈЕМ плац 16 ари,
Новосељански пут.
060/050-85-37. (286020)

СТРОГИ центар, кућа 215
квм, 4 ара. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (2386033)

ЦЕНТАР, плац 18 ари,
210.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (2386033)

ПРОДАЈЕМ кућу у Бавани-
шту, ЈНА 27. Тел.. 060/075-
18-28, новије градње, цена по
договору. (286065)

УСЕЉИВА кућа, Старчево,
помоћни објекти, 9.5 ари,
укњижено, 1/1. 063/725-99-
37. (286072)

ВИКЕНДИЦА, Песак, ПР +
ПК, 206 квм, 10.62 ара, пре-
лепа, 35.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (286194)

БЛИЗУ центра, кућа са две
стамбене јединице, договор.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(286101)

КУЋА 60 квм, Миса, 13.000
евра. 063/744-28-66.
(286175)

ГРАЂЕВИНСКИ плацеви на
новој Миси. 060/155-59-30.
(286173)

ПОЧЕТАК Тополе, ренови-
рана, 100 квм, 5 ари, 33.000,
договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286101)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стам-
бене јединице, 8 ари плаца,
Горњи град. 063/829-89-48.
(286102/3)

СТАРЧЕВО, 10 ари, 240, са
локалом, 45.000. Стрели-
ште, плац 9 ари, 40.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(286123)

ДВА И ПО ланца земље на
новом црепајском путу.
061/691-74-32. (286128)

КУЋА у Старчеву са три
стамбене јединице на 4 ара
плаца, укњижене. 064/203-
04-24. (286147)

ДВА ЛАНЦА земље, на ве-
чито, међу винограде, до-
звољена градња. Тел.
064/123-45-70. (286149)

6 АРИ са старом кућом,
близина центра, власник.
064/136-42-00. (286166)

КУЋА, монтажна, нова, 70
квм, Миса, 15.000.
063/744-28-66. (286175)

КАЧАРЕВО, на подају дво-
спратна комфорна кућа на
идеалној локацији.
063/401-052. (285895)

БРЕСТОВАЦ, нова, 84, при-
земна, усељива, 16.500.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (286194)

САМОШ, 137, 29,13 ари,
усељива, укњижена, 12.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (286194)

КУЋА, прелепа, ПР + ПК,
ЕГ, Ново Село, 13,25 ари,
150.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286194)

ПЛАЦ, Миса, 4.5 ара, Шар-
планинска, темељ, папири,
19.500.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286194)

МИСА, трособан, ПР, ТА,
45.000, гаража, остава, 100
квм.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286194)

ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУ-
СТРИЈСКО земљиште, 110
ари, 1.700 евра/квадрат.
Северна зона. 064/136-42-
00. (286166)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.5
арт, гаража, 60.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(286109)

СТАРА МИСА, 80 квм,
укњижено, 3.3 ара, 15.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (286109)

КУЋА 100 квм, реновирана,
Миса, Козарачка, 25.000
евра. 063/744-28-66.
(286175)

КУЋА, 100 квм, реновира-
на, усељива, 25.000 евра.
Козарачка 10-б. 062/830-
29-01.  (286175)

МОНТАЖНА кућа, 70 квм,
нова, 15.000 евра. Козарач-
ка 10-ц. 062/830-29-01.
(286175)

СТАРА кућа или плац 4 – 7
ари, у ширем центру Пан-
чева,. 06+5/258-87-88,
066/299-666. (286001)

КУЋА, 260 квм, I спрат, пот-
кровље, 1/1, М. Горког 10,
16.000 евра. 063/804-07-85,
060/551-11-71. (286176)

КУЋА 60 квм, Козарачка
10-а, 13.000. 062/830-29-
01.  (286175)

КУЋА, 130 квм, две стамбе-
не јединице, 29.000 евра.
062/830-29-01. (286175)

КУПУЈЕМ кућу у ширем
центру Панчева, са плацем
преко 4 ара. Звати после 18
сати. 063/312-947. (285996)

КУПУЈЕМ стару кућу за ру-
шење, у ширем центру Пан-
чева, плац преко 4 ара.
062/370-831. (285996)

КУПУЈЕМ стару кућу од
власника. Центар Панчева.
065/817-42-64. (286004)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењани-
на. Власник. 061/382-88-
88. (285710)

КОТЕЖ, 2.5, ЦГ, V, 47.000;
Тесла, дворишно, 34,
10.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (286123)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III, ЦГ, 31.000, дого-
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (286118)

КОМПЛЕТНО реновирана
гарсоњера у Самачком,
приземље, 16.500 евра.
004673 64602-12 vi ber,
061/174-34-98. (286000)

КОТЕЖ 1, 45 квм, мањи
двособан, 35.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (286018)

СОДАРА, троипособан, ЦГ,
VI, велика тераса, поглед
на реку. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (286003)

СТРЕЛИШТЕ, трособанс
гтан 4/5, ЦГ, две терасе,
власник, укњижен.
064/163-57-59. (285968)

КОТЕЖ 2, троипособан, ЦГ,
III, три собе спаваће. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(286003)

ТЕСЛА, троипособан, ду-
плекс, новија зграда, ЦГ,
лифт, натркивен паркинг,
80.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286101)

СТРОГИ центр, нов лтросо-
бан, 73.000, нов троипосо-
бан у поткровљу, 70.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (286101)

ЦЕНТАР, новија градња, 45
квм, 34.000, једнособан,
гас. „Гоца”, 063/899-77-00.
(286018)

ШИРИ ЦЕНТАР, четворосо-
бан, новија градња, 91 квм,
III, ЦГ, лифт, 70.000,дого-
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (286118)

ТРОСОБАН, Пепељаре, из-
узетно реновиран, 58 квм,
33.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (286060)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, 39.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(2386033)

НОВА МИСА, једнособан,
43 квм, 21.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(2386033)

СОДАРА, 74 квм, трособан,
45.000; 64 квм, двоипосо-
бан, 42.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (286018)

ЦЕНТАР, једнособан, 28
квм, 18.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(2386033)

НОВА МИСА, ниско призе-
мље, посебан улаз, 49 квм,
24.250 евра. 063/304-222.
(286030)

ДВОИПОСОБАН стан, на
Стрелишту, 66 квм, укњи-
жен, централно грејање,
лифт, ПВЦ столарија, си-
гурносна врата, продаје га
власник. 063/376-191,
063/376-189. (286040)

ЦЕНТАР, новија зграда,
лукс стан трособан – трои-
пособан, II, ЦГ, 68.000.
(398), „Кров”, 060/551-64-
50. (286056)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
55 квм, II, 35.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(286056)

ЈЕДНОСОБАН, 38 квм, цен-
тар, салонски, сређен,
26.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (286060)

СОДАРА, двоипособан, 71
квм, ЦГ, очуван. Тел.
061/102-27-46, 064/248-95-
28. (286093)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (286094)

КОТЕЖ 2, леп двособан,
уградни плакари и кухиња,
40.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286101)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 54 квм, ЦГ,
31.000 евра. 064/222-49-
74. (286152)

ПРОДАЈЕМ стан, на Стре-
лишту и Котежу. 066/937-
00-13. (286153)

ТЕСЛА, 56 квм, ТА; ВПР, те-
раса, потребно реновирање,
33.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (286003)

ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код
Бање, 7,6 ари. 064/021-19-
31. (и)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, ВПР, 48 квм, ЦГ,
26.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286109)
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Pančevo, Masarikova br. 3

Biće nam čast i zadovoljstvo da nas posetite i isprobate specijalitete

koje sa pažnjom i ljubavlju svakodnevno pripremamo za Vas.

Moguće je organizovanje svih vrsta proslava kapaciteta do 100 ljudi.

Dobrodošli!

Obaveštavamo javnost da je počeo sa radom KUTKO HOTELObaveštavamo javnost da je počeo sa radom KUTKO HOTEL
U sklopu hotela nalazi se 27 soba, restoran sa domaćom i internacionalnom 

kuhinjom i kafe bar otvorenog tipa. 

013/334-345

ДВА ЧАСА ГРАТИС

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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Knjižara i daroteka

Veljka Petrovi a 9 StrelišteVeljka Petrovi a 9, Strelište 
Vas poziva 29. i 30. 11. na 
proslavu 3. ro endana! 
Svaki kupac ima 20% 

ikl ipopusta na sve artikle iz 
našeg raznolikog asortima. 

[osim na akcijske proizvode]

Požurite i vidimo se!

AKCIJA!
28.11-4.12.2019.
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Kupus glavica 
1 kg

Jogurt 0,1%mm  
Mlekara Pančevo

1 kg

Svinjska plećka bez kosti
1 kg

Čajna kobasica
Montella rinfuz

100 g

Pivo Lowenbrau limenka
0,5 l

Sok koktel La Vita,
više vrsta

2 l
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ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”

Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

ПРОДАЈЕМ ПОСЛОВНИ

ПРОСТОР од 1.500

квадрата на парцели

од 5.200 квадрата.

Тел. 063/247-346
(3/286057)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
ЦГ, дуплекс, 70 квм, IV,
41.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286109)

ТЕСЛА, Авив, једнособан,
III, ЦГ, 35 квм, 29.500.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (286109)

ПРОДАЈЕМ стан, двори-
шни, у центру, 46 + 30 квм,
за адаптацију. Тел.
064/303-35-46. (286183)

ПРОДАЈЕМ стан, новоград-
ња, 87 квм, гаража, шири
центар. 063/638-677. (286186)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88, 55.000. квалитетан. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(286194)

ЦЕНТАР,  двособан, IV, 55

квм, сређен, ЕГ, фул,

40.000.  (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (286194)

ТЕСЛА, двособан, 54, IV,

TA, староградња, 35.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (286194)

КУПУЈЕМ једнособан или

једноипособан стан, испла-

та одмах. 064/385-31-15.

(285207)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине, стано-

ви, куће, плацеви, брза ре-

ализација.  (67), 063/744-

28-66. (286194)

КУПУЈЕМО станове на свим

локацијама. „Олимп”, 351-

061, 063/494-898, 064/234-

36-01. (286118)

АКО ЖЕЛИТЕ да хитно

продате стан, позовите

060/551-64-50. Брза купо-

вина. (286059)

КУПУЈЕМ мањи стан, ниже

спратности, на Стрелишту

069/251-57-57. (286079)

КУПУЈЕМО станове, куће,

исплата одмах. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(286003)

ИЗДАЈЕМ стан, 46 квм, на
Котежу 2. 062/271-124
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
функционалан празан стан
на Тесли, близу Авива, на
дуже, високо приземље, ЦГ,
прелеп. 063/10605-47.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, Котеж 2. Тел. 063/744-
68-09. (286114)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, центар, wi/fi, паркинг,
одмах усељива, повољно.
060/691-88-23. (286108)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен комфоран стан, ЦГ,
кабловска, интернет, ин-
терфон, 170 евра, депозит.
063/246-509. (285961И)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, кућа – центар.
064/296-24-47. (285988)

ИЗДАЈЕМ једној особи на-
мештену гарсоњеру у кући,
Стрелиште, ТА. 063/821-
61-83. (285994)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте, рад-
нички смештај. Центар.
063/502-211. (185997)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Тесли, преко пу-
та Авив парка. 064/439-60-
07. (286008)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
28 квм, са грејањем, по-
жељно пензионер. 063/191-
99-96. (286010)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(1860289

ЛУКСУЗАН, комплетно
опремљен двособан стан на
Котежу 2. Моб. 063/701-
11-31. (286029)

ИЗДАЈЕМ стан, 70 квм, III
спрат, празан. Тел.
063/319-133. (285785/р)

ИЗДАЈЕМ намештен двори-
шни стан, 28 квм, Содара.
065/469-57-95. (286039)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
намештен, ТА, центар, ђа-
ци, радникци, депозит.
061/182-37-90. (286048)

ЈЕДНОСОБАН стан за изда-
вање. 0’64/145-47-48,
061/`175-00-15. (286030)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, цењнтар, ТА, wi-fi,
120 евра. 069/113-00-73.
(286058)

ТЕСЛА, двособан стан, на-
мештен, ЦГ, кабловска, ин-
тернет. 065/474-14-74.
(286061)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
опремљен, Котеж 1.
064/158-15-90. ((286074)

ИЗДАЈЕМ велики комплет-
но намештен стан. Кара-
ђорђева. 064/994-13-16.
(286097)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
преко пута „Авива”.
066/631-42-31, 013/631-
423. (286156)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1, први спрат, наме-
штена. 064/320-84-32.
(286132)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
центар, гас, намештен.
064/320-84-32. (286132)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 52
квм, први спрат. 063/803-
17-84, звати од 16 до 18 са-
ти. (286168)

ИЗДАЈЕМ кућу са двори-
штем, стара Миса.
060/011-96-66. (286178)

ИЗДАЈЕМ локал 180
квм,Ново Село, погодан за
магацински простор, про-
давницу, 100 евра/месечно.
063/301-219. (286068)

ИЗДАЈЕМ два сређена по-
словна простора од 170
квм и 75 квм, на Јабучком
главном путу. Vi ber 076
425-03-02. (285100)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм, и
стан 40 квм, преко пута но-
вог „бувљака”. Издајем са-
мо у комплету стан и локал.
066/352-300. (286014)

ИЗДАЈЕМ локал 110 квм из
два нивоа, Војводе Путника
29. 063/278-250. (286043)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету Идеал, на Стре-
лишту. 013/333-160,
063/106-02-84. (285608)

АУТОПРЕВОЗНИКУ потре-
бан возач камиона Ц и Е
категорије. 063/286-914,
Ђорђе. (286087)

ПОТРЕБАН радник у ауто-
перионици. Звати на
064/646-66-10. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (206105)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (285701)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (286173)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор, 35 квм, Његошева
1. 066/346-690. (286191)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта код Смартблока,
сређен, одлична локација.
064/006-43-33. (285894)

ИЗДАЈЕМ локал у Немањи-
ној 8 код „Шпица”.
065/853-93-29. (286016)

ПОТРЕБНА радница за рад
на пијаци. 065/305-96-23
(СМС)

ЦЕНТАР, канцеларија ло-
кал 12 квм, укњижен,
10.000 евра. „Дива некрет-
нине”, 345-534, 064/246-
05-71. (286060)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
Змај Јовина 5-б, изузетан,
39 квм, 36.000 евра.
064/217-79-88. (285769)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)
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Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) 

О Г Л А Ш А В А

јавни увид студије о процени
утицаја на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица На-

родног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео je за-

хтев за давање сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Замена го-

рионика на пећима BA-2401 и BA-2402, у склопу

Рафинерије нафте Панчево на кп. бр. 3559 КО

Војловица СО Панчево. 

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид радним данима од 10 до

14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцела-

рија бр. 39) и у просторијама Градске управе Пан-

чево, Улица Трг краља Петра I бр. 2–4, до 20. 12.

2019. године. године. За време трајања јавног уви-

да заинтересована јавност може у писменом обли-

ку поднети примедбе и мишљења на изложену сту-

дију о процени утицаја на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 23. 12.

2019. године у згради Владе АП Војводине (при-

земље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА” Панчево
потребан

АУТОМЕХАНИЧАР
и ВУЛКАНИЗЕР

Контакт тел. 013/348-422, 063/271-703

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Грил бар „Митинг”
потребан

радник за рад у кухињи
060/315-96-10

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафићу. Звати на 013/331-
241. (ф)

ТУРИСТИЧКОЈ агенцији по-
требан агент продаје тури-
стичких аранжмана. Обаве-
зно искуство. CV послати на 
sun kis stra vel srb@g mail.com
(285104/5)

ПОТРЕБНА сарадница за
рад у бифеу у центру Пан-
чева. За преподневну сме-
ну. 061/284-51-54.
(285738)

ДУО „Добра стара време-
на” тражи кларинетисту-
кињу или виолинисту-кињу.
061/412-44-50. (286135)

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

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари, Ул. Вељка Пњтреови-
ћа 12-а. 063/130-75-40.
(285973/4)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством у продавници ме-
шовите робе, разговор за-
казати на 063/341-770, Pro
tra de. (286090)

ПОТРЕБНА радница за ра у
трафици код Спортског
центра у Панчеву. 064/853-
83-50. (286099)

МАРКЕТ „Цеца” – потребне
раднице. 060/555-11-73.
(285979)

ГРИЛ „БУМ” ЋЕВАБЏИНИ-
ЦИ потребне жене за рад на
роштиљу и помоћно особље.
064/323-92-77. (286055)

МОЛЕРИ потребни за рад у
Београду, услови одлични.
Тел. 062/564-494. (286162)

РЕСТОРАН „Падрино”, по-
требна конобарица или ко-
нобар за стлани посао.
066/372-774, 013/334-000.
(286006)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на бувљаку. 064/132-98-12.
(285942)

ПОТРЕБАН човек за живот
на салашу. 063/321-506.
(285936)

CAF FE FLA MIN GO тражи
девојку за рад, са иску-
ством. 069/364-10-04. (286139)

ДОО „Ауто Оаза” сервис и
продаја акумулатора, по-
требан радник. 063/234-
419. (286144)

РЕСТОРАНУ потребна по-
моћна радница у кухињи.
063/835-08-48. (286172)

ПЕКАРИ у Старчеву потре-
бан возач, ноћна смена, Б
категорија. 063/307-996.
(286172)

ПРОИЗВОДЊИ прехрамбе-
них производа потребан
радник на паковању.
063/289-388. (286186)

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

ПРАЊЕ намештаја, подова,
прозора. Договор. 064/110-
93-62. (СМС)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
своје услуге. 060/314-13-
80, Ђорђе. (285184)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (285592)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђевинског материјала, се-
лидбе. Иван. 064/243-82-
85. (285436)

ОДВОЗИМ шут, чистим та-
ване, подруме, дворишта и
соталог. 061/148-01-31.
(285482)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња и канализационих це-
ви машинским путем.
062/640-741. (285536/р)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, гуртне. Уграђујем/по-
прављам. 064/181-25-00.
(285976)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (283511/р)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (283511/р)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета. 063/369-
846. (285963)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: купа-
тила, поправке/преправке,
реновирање, вентили, сла-
вине, одгушење. 061/193-
009. (285962)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика,
пријемни, месечно плаћа-
ње, професор. Центар,
013/353-569, 061/603-94-
94, 066/405-336. (286107)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (286069)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бето-
нирање, стиропор, бавалит
фасаде, повољно. 063/865-
80-49. (285734)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (286113)

СПРЕМАЊЕ кућа, станова,
канцеларија, локала, одго-
ворна особа. Панчево,
061/613-11-73. (2186157)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (286138)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Комора. 302-820, 0647129-
63-79. (286154)

ОБАРАЊЕ стабала, рушења
кућа, шупа, одношење ства-
ри, чишћења подрума, итд.
060/035-47-40. (286131)

СПРЕМАЊЕ и чишћење
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (286135)

ПРУЖАМ помоћ старијим
лицима, помоћ у кући.
063/160-75-19. (286140)

КАМИОН кипер, превоз
шљунка, песка, сејанца, ри-
зле, утовар и одвоз шута.
060/474-74-57. (286163)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (286167)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, радимо све посло-
ве. 061/631-51-46. (286170)

НУДИМ услугу чувања по-
лупокретних и непокретних
особа и деце са посебним
потребама. 062/869-50-31,
Љиљана. (286169)

МАТЕМАТИКА, визика, хе-
мија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (285957)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (285956)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/535-
24-56. (285989)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тасције купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (286045)

ОЗБИЉНА, поуздана жена
чувала би старо лице.
063/707-19-88. (286067)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста гра-
ђевинских адова. 064/866-
25-76, 013/361-601. (286082)

ОРЕМ баште. 063/809-35-
89, Јован. (286086)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, ИПТВ и антена
плус, дигитализасција ТВ-а.
064/866-20-70. (286096)

ДРЖИМ приватне часове
енглеског језика ученицима
основне школе. Тел.
061/148-79-38. (286100)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића. 064/310-
44-88. (285697)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (286071)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електроинсталације, израда
нових, преправка, поправ-
ка старих расвета.
063/644-353. (285937)

без стреса!!! Борис,
063/253-028, 064/444-66-
74. bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com   (286012)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253-
028, 064/444-66-74. (286012)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације
по Србији.   063/253-028,
064/444-66-74.(286012)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фо-
лија за заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (286012)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, шпо-
рете, бојлере, ТА пећи по-
прављамо квалитетно са га-
ранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-
05. (286185)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашени сервис,
„Фриго Пеђа”, 013(301-300,
063/771-24-16. (286007)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, поправка старих, но-
вих кровова, разне изола-
ције. 013/664-491,
063/162-53-89. (286015)

СЕЛИДБЕ и превоз робе

„Бомбончић” – Борис – ком-

бијима, камионима, екипа

радника, монтажа, демонта-

жа, паковање ствари, кутије

за паковање, фолија за за-

штиту намештаја. Селите се

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (286047)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радни-
ци, повољно. Вук. 063/278-
117, 064/176-91-85. (285047) 

СЕЛИДБЕ, превоз аута, мо-
тоциклова, робе, изнајмљи-
вање ауто-комби приколи-
ца. 062/816-66-78. (286180)
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У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

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

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

и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације за изградњу скла-

дишта за привремено одлагање опасног отпа-

да на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица, у

оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Пан-

чево“ у Панчеву

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-

лације за изградњу складишта за привремено одла-

гање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576

КО Војловица у оквиру комплекса НИС „Рафинерија

нафте Панчево” у Панчеву (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 29. 11. 2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панче-

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

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

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

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

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

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) 

О Г Л А Ш А В А

јавни увид студије о процени

утицаја на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народ-

ног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео je захтев

за давање сагласности на студију о процени ути-

цаја на животну средину ПРОЈЕКТА Замена горио-

ника на пећима BA-2101 и BA-2301, у склопу Рафи-

нерије нафте Панчево на кп. бр. 3559 КО Војловица

СО Панчево. 

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид радним данима од 10 до

14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцела-

рија бр. 39) и у просторијама Градске управе Пан-

чево, Улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 20. 12.

2019. године. године. За време трајања јавног уви-

да заинтересована јавност може у писменом обли-

ку поднети примедбе и мишљења на изложену сту-

дију о процени утицаја на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 23. 12.

2019. године у згради Владе АП Војводине (при-

земље, канцеларија бр. 39) у 13 сати.

На основу одлуке директора Штампарија „6. окто-

бар” доо Панчево, расписује

ОГЛАС
за следећа радна места:

1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ 3 извршиоца

2. ОПЕРАТЕР НА МАШИНИ 3 извршиоца

Вашу пријаву са радном биографијом слати на

адресу: Штампарија „6. октобар” доо Панчево,

Кајмакчаланска 34, или на email: 

jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од осам дана од

дана објављивања огласа. За све информације

можете се обратити на број телефона: 069/444-

56-63. 

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље, цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (2851741)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.bal to -
kad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијеми камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (285839)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, изра-
да нових, преправка, по-
правка старих, расвета.
063/644-353. (284960)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/310-300,
063/771-24-16. (284582)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски радови, по-
ставка ламината, керамике,
проверите. Тип-топ +.
062/816-66-78. (286180)

ДИМЉЕЊЕ сланине, меса и
месних прерађевина услу-
жно.  063/179-01-78. (286158)

ОГЛАШАВАМ изгубљеном
дозволу за управљање мо-
торним чамце, број
44726/09 од 7. 8. 2009. го-
дине на име Бојан Милетић.
(286161)

УПОЗНАО бих слободну же-
ну до 55 година, могућ брак.
064/372-94-71. (286002)

С великом тугом обавештавамо вас да је

22. новембра, у 65. години преминула наша

драга

ЗОРКА ЧОК
1955–2019.

Њени најмилији: супруг ЛУЦИЈАН

ћерке ДОРИНА и ДАНИЈЕЛА

са породицама

(4/285944)

ЗОРКА ЧОК

Последњи поздрав од комшија МИРЕ и ТОМЕ са

породицом
(5/285944)

ДРАГАН

ВУЧЕТИЋ

Нека те у тишини

вечног мира прати

наша љубав јача од

заборава.

Сестра ВЕРА

са децом

(9/285954)

Последњи поздрав

САВИ ПРВАНОВУ
Чувамо Вас у сећању с љубављу и поштовањем.

МАЈА ГРУЈИЧИЋ са породицом

(21/285980)

22. новембра, у 86. години, преминуо је наш драги

САВА ПРВАНОВ
1934–2019.

Ожалошћени: син ЂУРА, унука ИВАНА и снаја СЛАЂАНА

(34/286019)

Са великом тугом опраштамо се од нашег сина и

брата

САВИЦЕ МАРИНА
1966–2019.

У дубокој жалости отац ПЕТАР, мајка МАРА,

браћа ВЛАДИМИР и АЛЕКСАНДАР са својим по-

родицама

(67/286110)

Последњи поздрав

ФЕЛДЕШИ

ЛАЦИЈУ

од сестре МАРИЈЕ

и зета ТОНИЈА

ЛИГЕТИ.

Нека те анђели чувају

(71/286117)

Драги ујка

ЛАЦИ

срећан повратак у

бестелесно постоја-

ње, у срцима те чува-

мо заувек!

ЛИНДИ, НОРМАН,

КРИС и СЕБИ

(72/286117)

Последњи поздрав ујаку

ФЕЛДЕШИ

ЛАЦИЈУ

од сестричине МАРИЈЕ,

АТИЛЕ, АТИЈА

и РОБИЈА

Заједно смо у светлости
Божанске љубави!

(73/286117)

Последњи поздрав

ФЕЛДЕШИ

ЛАСЛУ

од сестре РЕНАТЕ

са породицом

(76/286119)

ЛАСЛО

ФЕЛДЕШИ

Последњи поздрав

брату и стрицу.

ТИБИ и ТИЈАНА

(75/286117)

Последњи поздрав

ФЕЛДЕШИ

ЛАЦИЈУ

Породице: ЛЕГИТИ,

БАЛИНТ, BA I OC CI,

СИМИЋ и АLLORI.

Почивај у миру.

(74/286117)

САВИЦА МАРИН

Када су све олује прошле уместо да уживамо

у најлепшем заласку сунца наше старости, ти

ме 25. новембра 2019. напусти и препусти ме

вечном мраку моје жалости

Твоја СИЛВАНА

(99/286171)

САВИЦА МАРИН

Имала сам, имам и имаћу најбољег тату на

свету.

Твоја ћерка АНЕТА

(100/286171)

ПО ПУСТ на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо свим рад ним да ни ма осим сре дом
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После тешке болести преминуо је

ДРАГАН ВУЧЕТИЋ БАТА
1952–2019.

Сахрана је обављена 21. новембра 2019.

године.

Ожалошћени: супруга САВКА, 

син ЗДРАВКО, снаја МАЈА

и унуци НИКОЛА и НЕМАЊА

(8/285953)

Отишао је мој друг од детињства

ИВАН БОГДАНОВ
1945–2019.

Мирно почивај.

(10/285959)
      ВЛАДИМИР ИВКОВИЋ БАТА са породицом

ИВАН БОГДАНОВ
1945–2019.

Наш вољени преминуо је 20. новембра, али ће

заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга САВА, синови ВЛАДИМИР

и АЛЕКСАНДАР, снаје МАРИНА и САША, унуке

ЈОВАНА, ИВАНА, МИЛИЦА, ДУЊА и ВАЊА

(17/285978)

Последњи поздрав

пријатељу

ИВИЦИ

БОГДАНОВУ

Био си човек великог

срца и увек ће нам

недостајати твоје ша-

ле, пажња, брига, до-

бродошлица.

Породица

ГАРДИНОВАЧКИ:

ЈАСМИНА, ИЉА,

МИРА и НИКОЛА

(18/285978)

Последњи поздрав брату

ИВАНУ БОГДАНОВУ

Ожалошћени: сестра ЈЕЛИЦА и зет БЕЛА са децом
(19/285978)

Последњи поздрав

ИВАНУ БОГДАНОВУ

Ожалошћена фамилија НИШИЋ

(20/285978)

РАЈНА РУНИЋ
1937–2019.

24. новембра 2019. године престало је да куца велико и племе-

нито срце наше вољене супруге, мајке и баке

Ожалошћени: супруг ДУШАН, син ВЛАДО, снаја АЛЕКСАНДРА

и унуци МИЛИЦА и МАРКО

(25/285986)

РАЈНА РУНИЋ
Вечно ћеш остати у нашем сећању.

Твоји пријатељи: ЂИНА, ЂОЛЕ, ИВАН и САЊА

(32/286011)

Последњи поздрав

БРАЦИ

од синова МИЛОША БОКСЕРА, ЖИКЕ, МИТРА,

КАЛЕТА и ВЛАДЕ
(33/286013)

Последњи поздрав

БРАЦИ

Хвала ти за све лепе

тренутке које смо

провели заједно.

ЉИЉА и БРАНКО

(45/286051)

Последњи поздрав

ЈОВО ПЕРИЋ

БРАЦА
1937–2019.

преминуо 22. новем-

бра 2019.

Ожалошћена: супруга

МАРИЈА, ћерке

ТАТЈАНА и ДРАГАНА

и унуци

АЛЕКСАНДРОС и

ИЛИЈА и унука ХАНА

(52/286070)

21. новембра изненада нас је напустио наш во-

љени

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ

Хвала ти на свему што си учинио и за све чему си

нас научио.

Прерано си отишао. Остаћеш нам заувек у срцу.

Много те волимо.

Дивном оцу и најбољем деди: син САША, ћерка

ТАТЈАНА и унук ОГЊЕН
79/286125)

Драги наш

РАТОМИР ЛОЈАНИЧИЋ
1945–2019.

преминуо је 23. новембра 2019.

Ожалошћени: супруга МАРИЈА, 

ћерка НАДА и унук МАРКО

(29/285999)

РАТОМИР ЛОЈАНИЧИЋ

ЛОЈА

Последњи поздрав легенди.

Другари из „Електролизе”

(38/286025)

Последњи поздрав

вољеном другу

ЛОЈИ

од БРАНКА ПУРИЋА

са породицом

(41/286032)

ОЛГИЦА ЛАЗАРЕВИЋ
1960–2019.

Увек ћеш живети у нама.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Брат ДРАГАН, снаја ВЕСНА са породицом, брат

НЕБОЈША и снаја ВЕСНА са породицом

(90/286148)

Последњи поздрав

драгом

РАТКУ

ЛОЈАНИЧИЋУ

Памтићемо заувек ње-
 гову доброту и племе-
нитост.

ВЛАДИМИР
са породицом

(91/286151)

20. новембра упокојио се мој једини брат

ДРАГАН ВУЧЕТИЋ

Провели смо заједно најлепше и најтужније тре-

нутке у животу.

Увек ћеш бити у нашим мислима и срцу.

МЕЛА, КОКАН и породица РАДОБОЉА

(92/286155)

ТРИВО КОВАЧЕВИЋ

Последњи поздрав од комшија у Цвијићевој 4

(30/286005)

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо

ПО ПУСТ свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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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

Обавештавамо родбину, пријатеље и познанике да је наш вољени супруг,

отац и деда, изненада преминуо у 65. години, 19. новембра 2019. године

МОМИР ЂАКОВИЋ

Сахрана је обављена 23. новембра 2019, на војловачком гробљу.

„Неочекивано је отишао и мирно заспао...

Сада ће се умирити његово храбро, велико и добро срце и одморити

његове вредне руке”

У нашим тужним срцима остаће празнина и бол и сећање на његову

племенитост, љубав и пожртвовање.

Супруга ЈАГОДА, ћерке ДРАГАНА и МИРЈАНА, 

зетови СРЂАН и АНДРЕЈ и унучићи ЈУЛИЈА, БОРИС и ИГОР

(93/286165)

Последњи поздрав зету

МОШИ

од МИЛИЦЕ и ДРАГАНА

(94/286165)

Последњи поздрав брату

МОМИРУ

од брата ВИТОМИРА и снаје СМИЉАНЕ

(95/286165)

Последњи поздрав брату

МОМИРУ
од брата ДРАГЕ

(96/286165)

Последњи поздрав драгом колеги

МОМИРУ ЂАКОВИЋУ

од колектива ЈКП „Хигијена” Панчево
(51/ф)

МОМИР

ЂАКОВИЋ

Последњи поздрав

Моши од РАЈКА БО-

РЕНОВИЋА са поро-

дицом

(86/286142)

МОМИР

ЂАКОВИЋ

Последњи поздрав

Моши од НИКОЛЕ

БОРЕНОВИЋА са по-

родицом

(87/286142)

САША

ЈОВИЋ

Последњи поздрав

Салету од колеге из

Ауто школе „Акаде-

мик”.

(44/286046)

21. новембра 2019. године, изненада нас је, у 45. години, напустио наш вољени
син, супруг, отац и брат

САША ЈОВИЋ
Оставио си неизбрисив траг а нас да вечно тугујемо.
Живећеш заувек у нашим срцима.
Неизмерно те воле: мајка ДРАГИЦА, супруга ЉУБИЦА, синови АЉОША и УРОШ
и сестра САЊА са породицом

(61/286104)

САША

Душо моја био си ослонац, снага, љубав мог жи-

вота.

Бол је неописива, речи утехе нема, свет је стао.

Чезнем за твојим додиром, погледом, осмехом,

пољупцима. Милице моја бићеш поносан на на-

ше дечаке а ми ћемо заувек чувати успомену на

твоје дивно срце и доброту.

Твоји: ЉУПКА, АЉОША и УРОШ
(62/286104)

Нашем вољеном

САШИ ЈОВИЋУ

Никада те нећемо преболети.

Твоји: САЊА, СЛАВИША, АЛЕКСА и СТРАХИЊА
(63/286104)

Последњи поздрав драгом зету

САШИ ЈОВИЋУ
Остаћеш заувек у нашим срцима.

СВЕТОЗАР, БЛАГИЦА и ТЕОДОР
(64/286104)

Драги наш

САША
Чуваћемо заувек успомену на твоју неизмерну

доброту. Таст ДУШАН и ташта МИРЈАНА
(65/286104)

Последњи поздрав драгом

САШИ ЈОВИЋУ
Почивај у миру.

Стриц ЂУРА ЈОВИЋ са породицом
(77/286120)

Последњи поздрав

САШИ

Вољени никада не

умиру.

Од тетке ЈАСМИНЕ и

браће СТЕВАНА

и ЗОРАНА

(81/186127)

САША ЈОВИЋ
1974–2019.

Куме... брате, оде а

толико тога смо има-

ли још да урадимо...

Твој кумашин ЗОКА,

МАТЕЈА и ОГЊЕН

(89/286146)

Туга, заувек ћеш бити у нашим срцима

САША ЈОВИЋ
Последњи поздрав брату, ујаку и другу од поро-

дице ДРАКУЛИЋ
(16/285975)

Последњи поздрав

САШИ ЈОВИЋУ

Колектив Агенције АМЦ „Стари град”

(97/286160)

Свом бати

МИЛЕНКУ

САВКОВИЋУ

од сестре САВКЕ

са породицом

(35/286021)
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3
Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. новембра

2019. године, у 75. години, преминула наша драга

ЈАРМИЛА КЕСИЋ
1945–2019.

Сахрана је обављена 22. новембра 2019, у 11 сати, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ДРАГАН, ћерка ИВАНА, 

зет ДЕЈАН и унуци ДРАГАН и ЖАРКО

(2/285946)

ЈАРМИЛА

КЕСИЋ

Последњи поздрав.

ЛАЗА

(42/286036)

Пре седам дана, неумољива смрт

себично је однела у бескрајну таму

сјај најлепших зелених очију и

неизмерну ведрину душе наше куме

ЈАРМИЛЕ КЕСИЋ

У тузи и успоменама њени

ЖИВАНОВИЋИ: МИЛЕНА, 

ЈЕЛЕНА и ИВАН и ВЕРА

(43/286038)

Последњи поздрав

ЈАРМИЛИ КЕСИЋ

од ИСИДОРА и НАДЕ

(46/286052)

21.  новембра заувек нас је напустила наша

драга кума

ЈАРМИЛА КЕСИЋ

Остаје у лепој успомени и сећању: ЗУБИ, 

БИЉИ, МИЛИ, МИЉАНИ и ЗДРАВКУ

(60/286098)

Последњи поздрав

ЈАРМИЛИ КЕСИЋ

Колектив Агенције АМЦ „Стари град”

(98/286160)

Последњи поздрав

прији

ЈАРМИЛИ

КЕСИЋ
1945–2019.

од пријатеља ЗОРЕ

и МИЛУТИНА

(107/286188)

ТОМКА ПУРИЋ
1949–2019.

Сахрана ће се обавити 29. новембра 2019, у 13 сати, на Новом

гробљу.

Бол и туга се не мере речима који пролазе већ празнином која

је остала твојим одласком.

Последњи поздрав најбољој мајци и супрузи која нас је изне-

нада напустила.

Супруг БРАНКО и син САША

(101/286177)

Последњи поздрав

САШИ ЈОВИЋУ

Аљошином и Урошевом тати од другарица и другова
из V-2  и II-1 са разредном и учитељицама из ОШ „Ва-
са Живковић”

(24/285924)

САША ЈОВИЋ

Хвала ти за све тренутке проведене са нама.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ТАЊА, ДУШАН и ЛУКА

(55/286077)

Последњи поздрав драгом другу

САШИ ЈОВИЋУ

од другарица и другова из VI II-2 ОШ „Васа Жив-

ковић” и многобројних другара из школе
(57/286085)

Насмејаном дечаку последњи поздрав од другара из
„Таште”

САША ЈОВИЋ
МИЋА, ВЕРКА, НИЏА, МИЋА КИЧКИЛА, ТИШМА,
АЦА ПАСУЉ, КРЕМЕНОВИЋ, МИЛЕ, ПЕЂА, ЗЛАЈА,
КУЖЕ, ЧИЛЕ, ГАВРА, ДИЗДАР и ВЕЦА

(59/286092)

3

МИРЈАНА ЖИВКОВИЋ
1964–2019.

Путуј анђеле рајским пространством...

Мајка ЈАГОДИНКА, сестра ЉИЉАНА и сестрић МИЛАН

(3/285943)

Последњи поздрав

куми

МИРИ

од БРАНКЕ

и ТРУБЕ

(82/286129)

Последњи поздрав

МИРИ

Породица СТАНКОВСКИ

(84/286133)
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� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

30. XI 1999 – 30. XI 2019.

САВА ЋИРИЋ

Увек у нашим срцима.

Породица ЋИРИЋ

(1/285940)

СЕЋАЊЕ

МАРА Трубарац ЛУКИЋ
1932–2018.

Са поносом, у вечном сећању и стварној љубави, пре-
ма вољеној супрузи, а вољени никад не умиру док има
оних који их воле, сећају се и спомињу. Ране за Тобом,
на мом срцу и души вечно ће болети, а живот мој, као
да више не постоји.

Твој супруг ЛУКИЋ М. МИЛЕ
(6/285946)

СТАНА

ФРАЊА
2009–2019.

Проћи ће све, само

небо сигурно је!

Твоја ТАТЈАНА

и НАДА

(7/2859051)

Годишњи помен, 30. новембра 2019.

РАЈКО МАЛЕК

Твоја неутешна породица

(12/285966)

НАТАЛИЈА

САДАК
2014–2019.

Увек ћеш живети у

нашим срцима.

АНДРЕЈА, САВО

и МИЛАНКА

(23/285983)

2014–2019.

БАЛАЖ БОНИШ

Остала је заувек једна велика празнина.

Твој живот траје у нама, у нашем болу и сећању.

Твоји: супруга ВЕРА и ћерка КАТАРИНА

(26/285987)

6. децембра 2019. годи-
не навршиће се шест
месеци откако нас је на-
пустила

ВЕРИЦА

АНТИН
1931–2019.

Њена сестра ВИДА
са породицом

(27/285993)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН

МИЛОШЕВ
21. XI 2015 – 21. XI 2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(36/286023)

6. децембра навршава се годину дана од смрти

ЖИВАНА ВОДЕНИЧАРА
2018–2019.

Помен ће се одржати 30. новембра, у 11 сати,

на Старом православном гробљу.

Заувек ћеш нам недостајати.

Увек у срцима и мислима твојих најмилијих.

Супруга АНЂЕЛИЈА, син СРЂАН, ћерка САЊА

и твоји унуци НЕВЕНА, ИГОР и ДУШАН

(37/286022)

Прошло је пет годи-

на а ми те нисмо и

нећемо никад забо-

равити

САВО

КУТЛАЧА

Твоји најмилији

(47/286062)

Тужно сећање, десет го-
дина без тебе

ПЕТАР

ДАКОВИЋ
Време не чини заборав
већ болно подсећа на
тебе.
Твоји: супруга ЗЛАТКА,
синови СИНИША и
СЛАВИША с породицом

(49/286064)

Драгој прији

ПАВИЦИ

ГРАОВАЦ
7. VI 2019 – 7. XII 2019.

Успомену на тебе чу-

ваће ЗЛАТА и ДАНИ-

ЈЕЛА

(39/286027)

Најдража наша

ПАВИЦЕ
7. VI – 7. XII 2019.

И прође шест дугих месеци без тебе, тешко је...

(40/286027)
     С љубављу ДРАГАНА, ВЛАДАНА и ПРЕДРАГ

6. децембра 2019. го-

дине навршава се го-

дина откако није са

нама наш драги теча

и зет

ЖИВАН

ВОДЕНИЧАР

Са тугом и поштова-

њем чувамо успоме-

ну на Тебе.

ВЛАДИМИР, ДЕЈАН,

СМИЉАНА и ЗОРАН

(56/286081)

Сећање на драгу мајку,

баку и прабаку

ДУШАНКУ

МАРЈАНОВИЋ
2017–2019.

Чувају је од заборава

њена деца, унуци и пра-

унуци
(66/286106)

30. новембра навршава
се дванаест година от-
како ниси са нама

СИМО

МУЊАС

Твоје ћерке ЈОВАНКА,

МИЛИЦА и ЈАСМИНА

са породицама

(69/286115)

Петнаест година није са

нама

МИЛАН

СИМОВИЋ
4. XII 2004 – 4. XII 2019.

Успомене чувају супру-

га са ћеркама и унуцима

(78/286122)

2. децембра 2019. наврша-
ва се тужних четрдесет
дана откако није са нама

СТОЈАНКА

ИЛИЕВСКИ
Никада те нећемо прежа-
лити.
Син ГОРАН, снаја ЉИЉА-
НА, унук БОЈАН, снаја СНЕ-
ЖАНА и унука ИРЕНА

(85/286137)

ДУШАН

ЈОВАНОВИЋ

ПУРА
1939–2011.

Осам година туге без те-
бе, али си увијек у мом
срцу и мислима.

Твоја супруга
ДУШАНКА

(104/286181)

2. децембра 2019. године навршава се пет тужних го-
дина од смрти мог тате

ЈОВАНА ПАВЛОВИЋА ЈОЦЕ

Почивај у миру добри мој тата
(106/286187)

Последњи поздрав

НИКОЛИ

ПАВЛОВУ

од супруге КОСАНЕ,

деце МИЛАНА, МИР-

КА, МИЛКЕ, СЛАВИ-

ЦЕ и унука ЗЛАТКА

(48/286063)

20. новембра 2019. преминула је наша

вољена мајка, бака и прабака

ЕРЖЕБЕТ УДИЦКИ
Рођ. Мак

1921–2019.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Твоји: ћерка РОЗВИТА, унука ИВАНА, 

зет МИЛОРАД и праунук БОГДАН

(11/285960)

Драга Ома,

последњи поздрав од

ХЕРБЕРТА и твоје

унуке МАРТЕ

(68/286112)

300-820, 300-830
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СЕЋАЊЕ

ПИЛЦ

ЉУБОМИР РАДМИЛА
1985. 2010.

Вашу несебичну љубав, племенитост и доброту

време никада неће избрисати.

Ваша ЉИЉАНА
(14/285969)

Сећање на наше драге родитеље

ПРЕДИЋ

ЉУБИНА ДРАГОМИР
1925–2017. 1923–1990.

ЗОРАН и ЖАРКО са породицама

(15/285970)

Сећање на

ШАТЛАН

ДЕСАНКА МИЛЕ
2007–2019. 2013–2019.

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на вас.

Ваши: син ЧЕДО, снаја МИРЈАНА, 

унуке ЈЕЛЕНА, ВЕСНА и БОЈАНА
(22/285981)

ЧИЗМАШ

ЈОВА МУЊА ТОЗА МУЊА
1970 – 29. XI 2000. 1936 – 7. XI 2008.

Нека су вам лакши Небески салаши а болни и тужни су сви дани

наши.
Породица

(28/285995)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

уторак, 3. децембра, у 11 сати, дати четрдесето-

дневни помен нашем драгом

ДРАГОМИРУ САВИЋУ
1. VI II 1953 – 25. X 2019.

Док смо били заједно нисмо имали времена, а

сада кад имамо времена нисмо више заједно.

Његови најмилији
(31/1286009)

У понедељак, 2. децембра 2019. је годину дана

откако није са нама

БОЖА МАРКОВ РОГАН

Дани пролазе али ни један без празнине и туге

за тобом.

Био си наш ослонац и сигурност.

С поштовањем и љубављу живиш са нама.

Твоји најмилији
(50/286066)

ВЛАДИМИР

ВРОБЛЕВСКИ
1947–2019.

Увек у сећању

ТАЊА

(13/285967)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЛАВОМИР ТИМОТИЈЕВИЋ
1969–2019.

Педесет година од преране смрти нашег воље-

ног.

Са поносом и тугом чувамо успомену на твоју

племенитост, љубав и доброту.

Синови ДРАГАН и ЗОРАН и супруга МИЛИЦА
(54/286076)

МАРИЈА

АНТОНИАДИС
1932–2003.

Твој нас мили поглед и
сад брижно прати, сећа-
ње на тебе увек нам по-
злати.

ЕЛЕНИ, МАРИНЕЛА,
ДОНАТЕЛА и АФРОДИТА

(537286073)

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН
1929–2019.

2. децембра 2019. навршава се година откако

нас је напустио наш вољени брат.

Његове сестре ЗОРА и ВЕРА

(58/286088)

СЕЋАЊЕ

Прошло је пет година од твоје смрти

СЛАВЕ ЈАКИМОВСКИ

Много нам недостајеш. Твоји најмилији
(70/286116)

У недељу, 1. децембра, у 11 сати, на Новом

гробљу, дајемо четрдесетодневни помен на-

шој вољеној

КОСАРИ БРКИЋ

Твоји најмилији

(80/286124)

29. но вем бра 2019. на вр шава се десет го ди на от ка ко ни је

с на ма на ша во ље на

МИ ЛА ДИН КА ПЕ ШЕВ СКИ
29. XI 2009 – 29. XI 2019.

Ти по сто јиш и тра јеш кроз нај леп ше успо ме не.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(105/ф)

ГОРДАНА ПОПОВИЋ

У суботу, 30. новембра 2019. одржаћемо четворогоди-
шњи помен, на Новом гробљу, у 10 сати.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(83/286130)

Навршава се година дана откако се упокојила

наша

МАРА ЛУКИЋ
2018–2019.

Захвални што смо је имали, уз драго сећање.

Син МИРОСЛАВ, снаја ЈАСМИНА и унуке АЊА и

ОЉА са породицама

(88/286143)

30. новембра је ше-

стомесечни помен

СТЕВА

МАРЈАНОВИЋ

Док смо живе живе-

ће и сећање на тебе.

Ћерке ВЕРИЦА

и ВЕСНА
(102/286179)

СТЕВА

МАРЈАНОВИЋ
1957–2019.

Друже, деда, увек ће-

мо те се са осмехом

сећати.

Унуци МИТАР

и МАРКО
(103/286179)

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

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Не дав но је Но во Се ло за ин -
те ре со ва ло ино стра не ме ди -
је. На и ме, еки па ре но ми ра не
те ле ви зи је из Со лу на, ко ја
ових да на пра ви ре пор та жу о
Ба на ту и о са рад њи из ме ђу
Ср би је и Ру му ни је, бо ра ви ла
је у по ме ну том ме сту. Је дан
од њи хо вих до ма ћи на, Бо јан
Бо ља нац, ди рек тор До ма кул -
ту ре, ка же да их је грч ка еки -
па при јат но из не на ди ла.

– Ни смо има ли вре ме на за
при пре ме, али мо жда и бо ље
што је све ис па ло ова ко спонта -
но. Ина че, го сти ма је предло -
жио да на ше ме сто увр сте у
ре пор та жу вр шач ки про фе сор
исто ри је Мир ча Ма ран, ре кав -
ши им да има мо мно го ле пог
– ре као је Бо љанац.

Гр ци су нај пре об и шли
Месну за јед ни цу, чи ји им је

се кре тар Да ли бор Уби па рип
при чао о се лу и на ро чи то о
ду го го ди шњој тра ди ци ји од -
лич них ме ђу на ци о нал них од -
но са из ме ђу Ср ба и Ру му на,
што је го сте нај ви ше за ни ма -
ло. По том им се пред ста ви ло
и ло кал но удру же ње же на, ко -
је је не дав но уре ди ло сво је
но ве про сто ри је, а на кра ју су
у До му кул ту ре сни ма ли ре -
дов ну про бу фол клор не сек -
ци је. Та мо им је ко ре о граф
Ма ри ја Ву ко слав че вић при -
бли жи ла рад играч ких ан сам -
ба ла и по ка за ла но шње.

СЕЛО

ГЛО ГОЊ СКИ ПО ВР ТА РИ НА ДО ГРА ЂУ ЈУ МЕ ТЕ О РО ЛО ШКУ СТА НИ ЦУ

Све пре ци зни ја по љо при вре да на де лу

Сме тли шта у на се ље ним ме -
сти ма већ го ди на ма ти ште ка -
ко гра ђа не, та ко и за по сле не у
та мо шњим јав ним ко му нал ним
пред у зе ћи ма, ко ја има ју оба -
ве зу да се њи ма ба ве. По ред
то га што их је ве о ма те шко
одр жа ва ти уз скром не ка дров -
ско-тех нич ке ре сур се, ни јед на
од тих де по ни ја не ис пу ња ва
за кон ске пред у сло ве за ле гал -
но по сто ја ње.

Док се тра га за це ло ви тим
ре ше њем овог сло же ног про -
бле ма, по ме ну те фир ме га пре -
ва зи ла зе од да нас до су тра по -
мо ћу шта па и ка на па, а мо жда
нај ве ћу му ку за да ју им че сти
по жа ри на го ми ла ног сме ћа иза -
зва ни на раз не на чи не.

Као што је ре че но у прет ход -
ном бро ју, про цес ре ви та ли за -
ци је се о ских сме тли шта је на
са мом по чет ку, а реч је за пра -
во о на ја ви њи хо вог га ше ња,
што је ура ђе но са мо у јед ном
од де вет на се ље них ме ста.

За то вре ме јав на ко му нал на
пред у зе ћа мо ра ју да о (та ко -
зва ним) де по ни ја ма во де ра -
чу на у не баш сјај ним усло ви -
ма ако се зна да има ју из у зет -
но скром не бу џе те, пре ма ли
број за по сле них, као и до тра -
ја лу и не а де кват ну ме ха ни за -
ци ју.

Сакупљачи пиромани

На ве де не му ке му че и но во се -
љан ско ко му нал но пред у зе ће,
ко је као и дру га, пре ма ре чи -
ма ње го вог ди рек то ра Де ја на

Гон ди ја, се о ско сме тли ште одр -
жа ва уз ве ли ке по те шко ће.

– Је дан чо век упра вља ул -
том мар ке „ха но маг”, ко јим
прак тич но одр жа ва мо це лу де -
по ни ју. Ме ђу тим, то је те шко
из во дљи ва ми си ја, бу ду ћи да
на њу сва ке не де ље ис ки пу је -
мо два на ест до три на ест ка ми -
о на, од но сно пре ко ше зде сет
то на сме ћа. На то још иде од
сто два де сет до сто пе де сет то -
на ка ба стог от па да и шу та ко ји
гра ђа ни са ми до не су у то ку јед -
не сед ми це. Још ве ћи про блем
нам је па ље ње де по ни је. Оно
на ста је на раз ли чи те на чи не –
не ка да то ра де са ку пља чи се -
кун дар них си ро ви на, ко ји та -
ко лак ше до ла зе до пле на, а
не ка да и не са ве сни гра ђа ни па -
ле же тве не остат ке па ве тар до -
не се по жар до де по ни је. Сре ћа

у не сре ћи је то што су ва тро га -
сци увек сти за ли на вре ме у
по моћ при ли ком га ше ња
озбиљ ни јих по жа ра, али у ве -
ћи ни слу ча је ва са ми об у зда ва -
мо ва тру на но ше њем ве ћих ко -
ли чи на зе мље и шу та – на во ди
Гон ди.

Он до да је ка ко и ди вље де -
по ни је укла ња ју ул том и ка ми -
о ном ки пе ром, а ра ди пре вен -
тив ног ума ње ња ова квих по ја -
ва но во се љан ско ко му нал но
пред у зе ће, уме сто сва ке дру ге
не де ље, од но си сме ће на се -
дам да на.

Ути ца ти на свест гра ђа на

И ја буч ки ЈКП „Вод-ком” има
ве ли ки про блем с не са ве сним
гра ђа ни ма, ко ји сво је сме ће и
пре све га ко му нал ни, гра -
ђевински и ка ба сти от пад не

одлажу аде кват но, већ пра ве
ди вље де по ни је.

Ди рек тор ка те фир ма Ива на
Ива нов ски ка же да по при ја ви
гра ђа на или ко му нал не ин спек -
ци је рад ни ци из ла зе на те рен
и укла ња ју те го ми ле сме ћа.

– У на шем ме сту по сто ји јед -
но ве ли ко „ди вље” сме тли ште и
про сти ре се на око пет хек та ра
по љо при вред ног зе мљи шта ко -
је је не дав но, уз по моћ Гра да
Пан че ва, у пот пу но сти очи шће -
но. Успе ва мо  да га ре дов но одр -
жа ва мо упр кос не до вољ ном бро -
ју од све га че ти ри рад ни ка и
ста ре ме ха ни за ци је. Ра ни јих го -
ди на ве ли ки про блем ства ра ли
су нам по жа ри, али ка ко су ли -
ца ко ја су па ли ла сме ће при ја -
вље на по ли ци ји, то је го то во у
пот пу но сти пре ста ло. Ове го ди -
не је ди ни та кав ак ци дент до го -
дио се та ко што се по жар из
ата ра, ко ји су не са ве сни гра ђа -
ни иза зва ли па ље њем стр њи ке,
про ши рио на шу му и де по ни ју.
На сре ћу, пра во вре ме ном интер -
вен ци јом ва тро га са ца све је брзо
уга ше но – ис ти че ди рек тор ка.

ЈКП „Вод-ком” на сто ји да
ути че на свест гра ђа на на раз -
не на чи не, по пут по ста вља ња
три ју ин фор ма ци о них та бли на
де по ни ји и са ђе ња пе де сет си -
бир ских бре сто ва, а у са рад њи
с Ме сном за јед ни цом Ја бу ка и
ЈКП-ом „Хи ги је на” за гра ђа не
је ор га ни зо ва но од во же ње ка -
ба стог от па да.

И у на ред ном бро ју „Пан че -
вац” ће се ба ви ти овом се о ском
ко му нал ном про бле ма ти ком.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕД СТА ВЉА МО УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА – „ГЛО ГОЊ КЕ” (7)

Без про је ка та не ма ни обу ке ме штан ки
Ме ђу на род ни дан же на на се -
лу обе ле жа ва се од пре је да на -
ест го ди на сва ког 15. ок то бра.
Ота да се и у на шој зе мљи одр -
жа ва ју раз не при го де, с основ -
ним ци љем да се на зна че уло -
га и до при нос при пад ни ца не -
жни јег по ла пре вас ход но у уна -
пре ђе њу по љо при вред ног и ру -
рал ног раз во ја.

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

Удру же ње же на „Гло гоњ ке”
осно ва но је на ини ци ја ти ву еми -
си је „Зна ње има ње”, ко ја је
2011. го ди не го сто ва ла у том
пан че вач ком се лу, а пре ма ре -
чи ма пред сед ни це Рад ми ле
Трај ков ски, основ ни ци ље ви
би ли су и оста ли: по бољ ша ње
по ло жа ја, еду ка ци ја и афир -
ма ци ја же на на се лу, као и очу -
ва ње и не го ва ње тра ди ци је и
ста рих за на та.

– Тре нут но има де вет на ест
ак тив них чла ни ца, али у ре а -
ли за ци ју на ших про је ка та и ма -
ни фе ста ци ја укљу чу је се да ле -
ко ве ћи број же на. То нам је

та ко ђе јед на од при о ри тет них
на ме ра и мо гу ре ћи да смо до -
сад има ле успе ха. „Гло гоњ ке”
су раз ли чи те ста ро сне и со ци -
јал не струк ту ре – од до ма ћи ца,
по љо при вред ни ца, пен зи о нерки,

до про свет них рад ни ца и сту -
дент ки ња. И, што је ве о ма бит -
но, ме ђу њи ма су при пад ни це
свих на ци ја ко је жи ве у Гло го -
њу – ка же пред сед ни ца.

Је дан од пр вих њи хо вих успе -
шно окон ча них про је ка та „По -
ка жи шта знаш – по ста ни ви -
дљи ви ја” одр жан је већ у го ди -
ни осни ва ња, упра во по во дом

Ме ђу на род ног да на же на на
селу.

– Ор га ни зо ва ле смо, ре ци -
мо, и „Ба зар жен ског ства ра -
ла штва” уз уче шће же на из Ја -
бу ке и Гло го ња, а нај по се ће -

ни ји до га ђај, под на зи вом „Гло -
гоњ ска је сен”, при ре ђу је мо у
са рад њи с ло кал ним по вр та ри -
ма сва ког ок то бра. У окви ру
про јек та „Ва жно је ка да вас не -
ко по др жа ва” упри ли чи ле смо
обу ку у из ра ди на ки та, пра вље -
њу пред ме та од ре ци кли ра ног
ма те ри ја ла, са вла да ва њу тех -
ни ке де ку паж и ра ду на раз -

боју. По ред нас са мих, то су
на у чи ле и дру ге ме штан ке, па
се ота да про дук ти ма тог зна ња
пред ста вља мо на го то во свим
ма ни фе ста ци ја ма ко је ор га ни -
зу ју дру га удру же ња из око ли -
не. Све ово ни је би ло мо гу ће
без по мо ћи се о ских и град ских
ин сти ту ци ја, успе шних при -
вред ни ка и по је ди на ца – на во -
ди Рад ми ла Трај ков ски.

„Гло гоњ ке” су ор га ни зо ва ле
и број не из ле те и пу то ва ња, по -
пут од ла за ка у Ја го ди ну, Врњач -
ку ба њу, Со ко ба њу или на Та ру,
у ко је су би ле и укљу че не и дру -
ге за ин те ре со ва не ме штан ке.

– Фи нан си је су наш нај ве ћи
про блем. Је ди но се пре ко про -
је ка та мо гу до би ти сред ства од
др жав них ин сти ту ци ја, а не -
што нов ца и са ме за ра ди мо
про да јом пред ме та на пра вље -
них на ра ди о ни ца ма, ко ји ко -
ри сти мо за пу то ва ња на окол -
не ма ни фе ста ци је. За хва љу ју -
ћи раз у ме ва њу До ма кул ту ре,
мо же мо да до би је мо би ло ко ју
про сто ри ју у том објек ту, а јед -
ну де ли мо с дру гим удру же -
њи ма и слу жи нам за одр жа ва -
ње са ста на ка и ра ди о ни ца. Пре -
о ста је нам са мо да је опре ми -
мо, што и пла ни ра мо у на ред -
ној го ди ни – ис ти че она.

ТЕЖАК ПУТ ДО РЕШЕЊА ЗА СЕОСКА СМЕТЛИШТА (2)

БОРБА ПРОТИВ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

Гости снимали и активности удружења жена

СТРАН ЦИ ПРА ВЕ РЕ ПОР ТА ЖУ О БА НА ТУ

Гр ци о Но вом Се лу

Очишћено јабучко сметлиште

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца је, за јед но са шко -
лом и ЈКП-ом „Ком брест”,
упу ти ла до пис ЈКП-у „Хи ги -
је на” да по ја ча сво је ак тив -
но сти у том се лу. Рад ни ци
ЈКП-а „Зе ле ни ло” сад ни ца ма
по пу ња ва ју ве тро за штит ни по -
јас. Бив ши фуд ба лер Ни ко ла
Ла зе тић, у име ФК-а „Вој во -
ди на”, уру чио је гар ни ту ру
дре со ва под млат ку ФК-а „Бу -
дућ ност”, као и лоп те, мре же
и дру гу опре му. Уре ђен је бал -
кон До ма кул ту ре.

Ба нат ско Но во Се ло: Ма ни -
фе ста ци ја „Са бор пе сме и ле -
по те Ср би је” би ће одр жа на у
не де љу, 1. де цем бра, од 18 са -
ти, у спорт ској ха ли, ка да ће,
по ред из бо ра за нај леп шу де -
вој ку и нај леп ши пар у но шњи,
На род ни ор ке стар До ма кул -
ту ре пра ти ти во кал не так ми -
ча ре и со ли сте Дан ку Сто јиљ -
ко вић, Из во рин ку Ми ло ше вић
и Ра де та Јо ро ви ћа. Удру же ње
же на до би ло је спе ци јал но при -
зна ње за хлеб на Сај му ет но
хра не и пи ћа у Бе о гра ду.

До ло во: За по че та је са на ци ја
пу та на де о ни ци од Ђур ђев-
шпи ца до Ле ан ке, а у то ку су
ра до ви на ас фал ти ра њу ули -
ца Де те лин ске и 7. ју ла. „До -
лов ке” су осво ји ле пр во ме -
сто у ка те го ри ји „сит ни ко ла -
чи” на Сај му ет но хра не и пи -
ћа у Бе о гра ду. У по след њем
„Паб кви зу” по бе ди ла је еки -
па „Ми ле ЈНА”.

Гло гоњ: Фол клор ни пар из До -
ма кул ту ре уче ство ва ће на
пред сто је ћем „Са бо ру пе сме и
ле по те Ср би је” у Но вом Се лу.
Ет но лог Ни ко ла Вла јић одр -
жа ће пре да ва ње о ју на ци ма
срп ског устан ка у Вој во ди ни –
Кни ћа ни ну, Ко са ни ћу и Шу -

пљик цу – у пе так, 29. но вембра,
од 18 са ти, у До му кул ту ре.

Ива но во: Ме сна за јед ни ца је
за мо ли ла ме шта не да не ба -
ца ју сме ће на ула зу у се ло код
мо ста, јер то ни је зва нич на
де по ни ја, а убу ду ће ће би ти
ка жње ни сви ко ји бу ду уо че -
ни да то ра де. По од лу ци АТП-
а вра ће на је ау то бу ска ли ни ја
у 17.10 из Пан че ва за Ива но -
во и у 18 са ти у обр ну том сме -
ру, а уки ну ти су по ла сци у
18.10 и 18.40 из Пан че ва, као
и у 19 и 19.30 из Ива но ва.
Шко ла се по но во при ја ви ла
на кон курс „За чи сти је и зе -
ле ни је шко ле Вој во ди не”.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је,
уз по моћ ЈКП-а „Вод-ком”,
по ста ви ла деч ју др ве ну ку -
ћицу у дво ри шту ОШ „Го це
Дел чев” на ме ње ну де ци из за -
ба ви шта и бо рав ка. Због пла -
ни ра них ра до ва на елек трич -
ној мре жи у пе так, 29. но вем -
бра, од 8.30 до 10.30, у се лу
не ће би ти стру је.

Ка ча ре во: Би ва то ри јум не ра -
ди због ха ва ри је. Удру же ње
„Ет но ку так” пред ста ви ло је
сво је про из во де на Сај му ет -
но хра не и пи ћа у Бе о гра ду.
Про мо ци ја књи га „Кроз пр -
сто хват ци ме та” и „За при ча -
ва ње. За ва ра ва ње. За ви ри ва -
ње.” Алек сан дре Ми хај ло вић
из Пан че ва би ће упри ли че на
у пе так, 29. но вем бра, од 19
са ти, у све ча ној са ли Ме сне
за јед ни це Ка ча ре во.

Омо љи ца: На ини ци ја ти ву
Ме сне за јед ни це окон чан је
сер вис улич не ра све те у це -
лом се лу.

Стар че во: Дом кул ту ре ће обе -
ле жи ти свој дан у пе так, 29.
но вем бра, од 18 са ти, у ма лој
са ли, уз кул тур но-умет нич ки
про грам. Пре да ва ње на те му
са вре ме не про из вод ње ма тица
при ре ђе но је у сре ду, 27.
новем бра, а 4. де цем бра, од
18 са ти, ло кал но дру штво пче -
ла ра оку пи ће се у сво јим про -
сто ри ја ма, где ће се раз го ва -
ра ти о ак ту ел ним те мама.

Месне актуелности 

Већ из ве сно вре ме удру же ње
гло гоњ ских по вр та ра по се ду је
ме те о ро ло шку ста ни цу, ко ја им
ве о ма по ма же у про из вод њи.
Пре ма ре чи ма пред сед ни ка по -
ме ну те ор га ни за ци је Да на и ла
Вуч ков ског, глав на до бро бит
тог ин стру мен та је што да је
при каз основ них ме те о ро ло -
шких па ра ме та ра у ре ал ном
вре ме ну.

– Ста ни ца, ре ци мо, по ка зу је
тач ку ро се, то јест вла жност
ли ста, што је из у зет но ва жно
пре све га због по ја ве бо ле сти,
ко је се нај бр же пре но се пу тем
вла ге. По сто ји и мо гућ ност по -
ста вља ња алар ма, ко ји, на при -

мер, мо же да нас оба ве сти ка -
да се бр зи на ве тра спу сти ис -
под од ре ђе не вред но сти ка ко
би смо мо гли да тре ти ра мо усе -
ве од го ва ра ју ћим пре па ра ти ма
или да би смо у оп ти мал ним
усло ви ма, ка да се тем пе ра ту ра
спу сти ис под 25 сте пе ни, мо -
гли да оба ви мо пр ска ње. Алар -
ми се нај ви ше ко ри сте кра јем
је се ни и у ра но про ле ће, ка да
по сто ји мо гућ ност по ја ве мра -
зе ва. Та да нас ста ни ца упо зо -
ра ва да тем пе ра ту ра па да и он -
да нај че шће укљу чу је мо си сте -
ме за по ли ва ње, ка ко не би смо
до зво ли ли да биљ ка смр зне,
или за се ја не по вр ши не по кри -

ва мо агро тек сти лом – ка же Вуч -
ков ски.

Ове го ди не удру же ње је ку -
пи ло сен зо ре за вла жност ка ко
би се по вр та ри ма по мо гло у
оп ти мал ном за ли ва њу, као и
сен зо ре за тем пе ра ту ру зе мљи -
шта, што би им омо гу ћи ло да
пра во вре ме но са зна ју оп ти мал -
не усло ве пре све га за се тву по -
вр тар ских кул ту ра (ту је кљу -
чан па ра ме тар тем пе ра ту ра зе -
мљи шта).

Ста ни ца не да је прог но зе вре -
ме на, али и рас по ло жи вим
капа ци те ти ма по ма же да ови
про из во ђа чи при ђу на ко рак
глав ним ци ље ви ма – пре ци зној

по љо при вре ди и оп ти мал ном
ко ри шће њу свих ре сур са.
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Ај ва ри, раз не сор те ме да, ко -
ба си це, ле ко ви то би ље, ша ро -
ли ки ко ла чи, пек ме зи, на ма -
зи, су ве па при ке зва не шу шпе,
све мо гу ће и не мо гу ће од ман -
гу ли це, ви но чак из Ба ра, па
опет ко ба си це, ај вар, мед...

Ми ли на за сва чу ла ни на
че тр на е стом Сај му ет но хра не
и пи ћа, одр жа ном од 23. до 26.
но вем бра на бе о град ском сај -
ми шту, ни је из о ста ла, па су
гур ма ни и овог пу та мо гли да
ужи ва ју у кла сич ним спе ци ја -
ли те ти ма, али и у не че му до -
сад не ви ђе ном што су до ма ћи -
ни из це ле зе мље и ино стран -
ства при пре ми ли за ову је дин -
стве ну ма ни фе ста ци ју.

Као, ре ци мо, у пе че ном кач -
ка ва љу са сла ни ном, на ма зи -
ма од бун де ве или па кле но љу -
тим про из во ди ма од ма ле цр -
ве не, али опа ке па при чи це.

Оно што је упа ло у очи од мах
по ула ску у Ха лу 3 бе о град ског
сај ми шта, где је одр жан че тр -
на е сти Са јам ет но хра не и пи -
ћа, је су штан до ви са обе леж ји -
ма ре ги о нал них при вред них
ко мо ра. Ме ђу њи ма је био и

онај с ју жно ба нат ским пред -
зна ком, на ко јем су до ми ни ра -
ли пан че вач ки про из во ђа чи. А
да се они пред ста ве у нај бо -
љем све тлу, по ста рао се ко ор -
ди на тор ко мо ре за по љо при -
вред ну про из вод њу – Зо ран
Чер нох.

– Ово је два на е сти пут да ор -
га ни зу је мо за јед нич ки на ступ
вред них љу ди из ре ги о на.

Основ ни кри те ри јум био је да
су ре ги стро ва ни као прав на или
по љо при вред на га здин ства, као
и да су се про фи ли са ли ква ли -
те том. За уче сни ке смо обез бе -
ди ли штанд, а њи хо во је би ло
са мо да до ђу. Све вре ме у то ку

че ти ри да на вла да ла је ве о ма
по зи тив на ат мос фе ра, ка ко у
на шем про сто ру, та ко и на са -
мом сај му – ис ти че Чер нох.

Не иде без хле ба, ви на и,
на рав но, штру дле

Баш у та квом, ве се лом рас по -
ло же њу за те кли смо дру штво
на по ме ну том штан ду, на ко -
јем је би ло за и ста ра зно вр сне

по ну де – од ле ко ви тог и за чин -
ског би ља, пре ко ра ки ја и ви -
на, ко ла ча и хле ба, до ме да и
про из во да од бун де ве.

Сви на ши ода бра ни про из -
во ђа чи су сло жно и с мно го
уку са уре ди ли свој про стор, а

то за јед ни штво по тра ја ло је до
кра ја Сај ма. Та ко су се они све
вре ме ле по дру жи ли, раз ме њи -
ва ли зна ња и ис ку ства и ме ђу -
соб но де гу сти ра ли пре у ку сне
про из во де.

Ис ку сни ја уче сни ца ове ма -
ни фе ста ци је је Зо ра Чу брић,
пред сед ни ца ка ча ре вач ког „Ет -
но кут ка”, ко ја на во ди да су
она и дру ге чла ни це, као го то -
во сва ке го ди не, по се ти о ци ма
ну ди ле стан дард не про из во де.

– Љу ди ма су и да ље нај ин -
те ре сант ни је ва ни ли це, ки фле,
пи те с бун де вом, ре зан ци и
штру дле. Не ки нас већ пре по -
зна ју, а и це не су би ле по пу -
лар не, па је и про да ја би ла за -
до во ља ва ју ћа – ка же ова Ка ча -
рев ка.

А ка да је по ме ну ти чу ве ни
ба нат ски ко лач у пи та њу, „До -
лов ке” су по ста ле не при ко сно -
ве не. Јед на од њих, Зо ри ца Ри -
то печ ки, по твр ђу је да су ат мос -
фе ра и про да ја би ле на из у зет -
ном ни воу, а да је ор га ни за ци -
ја штан да бес пре кор на.

– По ред стан дард них штру -
дли с ма ком, ро га чем и ви -
шња ма, ове го ди не уба ци ли смо
но ве, с ви шња ма, ма ли на ма и
ри би зла ма, као и с ра тлу ком и
су вим гро жђем. То су чи сто на -
ши екс пе ри мен ти и од лич но
су се по ка за ли – ис ти че чла ни -
ца „До лов ки”.

С тим се сла же и ње на су -
гра ђан ка Ка ти ца Смиљ ко вић,
ко ја је по ред „ре дов них са јам -
ских ак тив но сти” има ла за да -
так (или при ви ле ги ју) да на
по кра јин ском за дру жном штан -
ду де мон стри ра из ра ду њи хо -
вих чу ве них штру дли од ма ка
и ро га ча.

– Из не на ди ло ме је при су -
ство број них гле да ла ца, али ни -
сам има ла тре му. Па жљи во су
ис пра ти ли цео про цес – од на -
ра ста ња, пре ко раз ви ја ња, до

пе че ња те ста. И на кра ју су мо -
гли све то да де гу сти ра ју бес -
плат но. Пи та ли су ме све и сва -
шта, па и то ка ко се у ова квим
усло ви ма пра ви та ко до бра
штру дла – на во ди Ка ти ца.

Све вре ме по др шку јој је да -
ва ла пред сед ни ца Дра га на Ма -
рић, ко ја већ го ди на ма успе -
шно во ди по ме ну то удру же ње,
што је и до при не ло да се оно
са сво јим брен дом по но во оки -
ти пр вим ме стом, овог пу та у
кон ку рен ци ји „сит ни ко ла чи”.

Вред но при зна ње до би ло је
и Удру же ње же на „Но во се љан -
ке/Boboacele” за свој пре по зна -
тљи ви про из вод – ба нат ски
хлеб. Пр ва ме ђу јед на ким чла -
ни ца ма Сне жа на Ба ба на по ми -
ње да су га овог пу та ме си ле с
ко мло вом, што је на зив за до -
ма ћи ква сац.

– Пра ви ле смо га по ре цеп -
ту ри ко ју су и на ше ба ке ко ри -
сти ле. То је иза зва ло ин те ре -
со ва ње мно гих, баш за то што
је ве ли кој ве ћи ни овај на чин
из ра де не по знат. Мо рам да ис -
так нем да смо сва ког ју тра мо -
ра ле да по ра ни мо ка ко би хлеб
био свеж – при ча Сне жа на.

Ипак, ове го ди не нај вред ни -
је при зна ње – са јам ску ди пло -
му у ка те го ри ји ви на – до би ла
је Ви на ри ја „Ста ни ми ро вић”.
Ово по ро дич но га здин ство из
Ја бу ке пред ста вља ла је Је ле на,
су пру га зва нич ног вла сни ка,
ко ја ка же да су при ка за ли нај -
бо ље што има ју – од бе лог и
цр ног ви на до че ти ри вр сте ра -
ки је.

– Ис по ста ви ло се да нам је
бе ли бер мет по стао нај це ње -
ни ји про из вод, ко ји је на гра -
ђен и на вр шач ком „Грођ же ба -
лу”, а ква ли тет је по ме ну том
ди пло мом по твр дио и жи ри
ово го ди шњег сај ма – под вла -
чи Је ле на.

Тур ши ја од бун де ве и мед 
с ле шни ком

На пан че вач ком штан ду на шла
се и др Ви о ле та Миц ков ски
Сте фа но вић, са ве то да вац за
пре храм бе ну тех но ло ги ју Ин -
сти ту та „Та миш”, ко ја је свра -
ти ла да про пра ти на ступ пре
све га ода бра них га здин ста ва из
Ко ва чи це и Цре па је.

– Реч је о про из во ђа чи ма ме -
да и про из во да од бун де ве код
ко јих су уве де ни хи ги јен ски
ми ни му ми. То у пре во ду зна -
чи да се ре дов но чи сте и одр -
жа ва ју про сто ри је у ко ји ма се
оба вља ју про из вод ња, при пре -
ма, скла ди ште ње и чу ва ње, а
под ра зу ме ва се да си ро ви на,
као и го тов про из вод, има ју
ана ли зу о здрав стве ној без бед -
но сти хра не и ана ли зу на ми -
кро би о ло шку ис прав ност, то
јест на те шке ме та ле и са др жај
пе сти ци да – на во ди за по сле на
у Ин сти ту ту „Та миш”.

Је дан од на ве де них је пче -
лар Ду шан Ђу ри ца из Ко ва чи -
це, ко ји се пче лар ством ба ви
два де сет го ди на и за то вре ме
до био је мно га при зна ња, а као
цер ти фи ко ва ни апи те ра пе ут
пра ви и пре па ра те. По ред кла -
сич них пче ли њих про из во да,
он је из нео и ме ша ви не, по пут
ме да с ле шни ком.

– То је ли вад ски мед ко ји
се мик си ра не ко ли ко са ти и
кад се пре тво ри у крем, у ње -
га се уба ци гру бо мле ве ни ле -
шник. До бар је за пам ће ње,
јер има ви та ми на Б, а до бит -
ник је две ју на гра да на Но во -
сад ском по љо при вред ном сај -
му. По се ти о ци ма је би ла за -
ни мљи ва и ме до ви на. Реч је о
ви ну од ме да, ста ро сло вен -

ском пи ћу, али с до дат ком ку -
пи не. Има све га осам од сто
ал ко хо ла, а про цес из ра де је
ве о ма дуг. На кон што се мед
рас то пи у во ди, вре ње и би -
стре ње тра ју око шест ме се -
ци, док све дру го иде као код
ви на од гро жђа – ка же Ду шан.

Про из во ђач бун де ве и пре -
ра ђе ви на од ње Цре па јац Де -
јан Ђу кић са свим слу чај но је,
са су пру гом и ро ди те љи ма, по -
чео да се озбиљ ни је ти ме ба ви
ка ко би до пу ни ли кућ ни бу џет.

– Кре ну ло је с бе лом до ма -
ћом, а по том сам јед не го ди -
не уз га јао чак три на ест сор ти.
Кад су до шла де ца, од лу чи ли
смо да спре ма мо не што здра -
во. А бун де ва је ау тох то на вр -
ста са овог под руч ја, ко ја не
тр пи ни ка кву хе ми ју. Та ко смо
кре ну ли с ра зним на ма зи ма и
сти гли до тур ши је од му скат -
не и па ти шон бун де ве, ка рак -
те ри стич ног ми ри са и уку са.
Све то, на рав но, ра ди мо у
сарад њи са стру ком – ис ти че
Де јан.

И та ко, све га се ле пог мо гло
ви де ти на ово го ди шњем сај му,
а је ди на озбиљ ни ја при мед ба
уче сни ка би ла је што је по се -
ти о ци ма на пла ћи ван улаз од
чак 300 ди на ра, што се са свим
си гур но од ра зи ло на по се ту и
са мим тим на ку по ви ну.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ср на
Жен ки ца зва на Ср на из Омо љи це тра -
жи од го вор не удо ми те ље. Из ба че на
је по ред пу та из ме ђу Омо љи це и Бре -
стов ца, а пре то га је би ла удо мље на
код чо ве ка ко ји ни је бри нуо о њој.

Ни је чи по ва на, али је очи шће на од
па ра зи та. Ка да на ба ци не ки ки ло -
грам, би ће и сте ри ли са на.

Сит на је, али је пре ле па и ле по вас -
пи та на и не пра ви глу по сти по ста ну.
На у че на је да ну жду оба вља на по љу,
а све дру го мо же се са зна ти по зи вом
на те ле фон 065/529-38-08.

Ма чор чић
Ма ли шан стар око два ме се ца
тра жи дом, јер је оста вљен по -
крај про мет не рас кр сни це с
„ба том” и „се ком”. По врх све -
га, са да је остао сам.

Уко ли ко не ко же ли да пру -
жи љу бав и стал ни дом пре -
слат кој ма зи, ово је са вр ше на
при ли ка за ње га.

Све дру ге ин фор ма ци је мо -
гу се до би ти на број те ле фо на 060/335-15-92.

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

И НА ШИ МЕ ЂУ НА ГРА ЂЕ НИ МА

А на штанду свега на вољу...

Катица месила и пекла „уживо”

НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ НА ЧЕ ТР НА Е СТОМ САЈ МУ ЕТ НО ХРА НЕ И ПИ ЋА

ОВ ДА ШЊЕ „ШПЕ ЦИ ЈЕ” ЗА СВЕ УКУ СЕ

По след њег да на Сај ма до -

де ље не су и на гра де, и то у

си ја сет ка те го ри ја. Њих је

ис пред струч ног жи ри ја уру -

чи вао др Цви јан Ме кић, ко -

ји је ис та као да је оце њи ва -

ње би ло те шко, јер је ко ми -

си ја мо ра ла све де таљ но да

пре гле да и ис про ба, па чак

и екс трем но љу те спе ци ја -

ли те те.

Ме ђу на гра ђе ни ма су би -

ли и пред став ни ци ју жног

Ба на та: нај ва жни ју (ди пло му

Сај ма ет но хра не и пи ћа) у

ка те го ри ји ви на до би ла је

Ви на ри ја „Ста ни ми ро вић”

из Ја бу ке за бе ли бер мет, а

спе ци јал но при зна ње је, по -

ред по ме ну тих „Но во се љан -

ки” и Га здин ства „Ђу кић”

из Цре па је, до би ла и пан че -

вач ка де сти ле ри ја „Ама нет”

за ра ки ју од кру шке.

„До лов ке” су по но во за -

бли ста ле са сво јом штру -

длом, осво јив ши пр во ме сто

у ка те го ри ји „сит ни ко ла чи”.

Посетиоци радо свраћали код јужнобанатских домаћина

Винарији „Станимировић”
диплома за бeрмет...

... а „Доловкама” прво место
међу „ситним колачима”
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Пи та ње по бед ни ка
ни је се ни по ста вља ло

Сле ди ду ел 
на Златибо ру

Мом ци ко је пред во ди тре нер
Бо јан Јо ви чић одр жа ли су пра -
ви час ко шар ке еки пи Вој во -
ди не. До ми на ци ја Та ми ша би -
ла је то ли ко из ра же на да се
пи та ње по бед ни ка у утак ми ци
осмог ко ла Ко шар ка шке ли ге
Ср би је ни је по ста вља ло ни јед -
ног мо мен та.

Љу би те љи игре под обру че -
ви ма ко ји су про шлог пет ка би -
ли у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту мо гли су да ужи ва ју у од -
лич ној пар ти ји Са ше Ра до ви -
ћа и ње го вих дру го ва: Та ми ш–
Вој во ди на 98:62, по че твр ти -
на ма 26:14, 26:19, 25:13 и 21:16.

Иа ко су го сти из Но вог Са да
у Пан че во до шли осо ко ље ни
по бе дом над фа во ри том у Но -
вом Па за ру, ко шар ка ши из на -
шег гра да су од пр вог до по -
след њег ми ну та др жа ли кон -
тро лу над утак ми цом. Већ у
пр вој че твр ти ни да ли су про -
тив ни ку до зна ња да се не ће
ле по про ве сти на Стре ли шту,
па су по сле пр вих де сет ми ну -
та утак ми це има ли дво ци фре -
ну пред ност – 26:14.

Мом ци из на шег гра да ни су
сма њи ва ли тем по игре ни у на -
став ку су сре та. На про тив. До -
да ва ли су гас, а сјај ном енер -
ги јом и бор бе но шћу про сто су
„мле ли” ри ва ла, па су већ на
по лу вре ме ну има ли го то во не -
до сти жну пред ност (52:33).

Иако сви мом ци за слу жу ју по -
хва ле за при ка за но, цен трал не
фи гу ре у тим тре ну ци ма би ли
су Алек са Ча бри ло, Ла зар Ва -
сић и Ми лош Ни ко лић, ко ји
су „трој ка ма” за тр па ва ли кош
Но во са ђа на, а сја јан је био и
Џе рид Ро удс, ко ји је пу бли ку
по ди зао на но ге атрак тив ним
за ку ца ва њи ма.

Та миш је на ста вио у фу ри о -
зном рит му и по сле од мо ра.
Раз и гра ли су се и Мар ко Па -
ви ће вић и Бра ни слав Ла бу до -
вић, по сти за ли су атрак тив не
по е не... Вој во ди на ни је има ла
мо ћи да се су прот ста ви ма ши -
не ри ји Та ми ша. Ни су вре де ле
ни из ме не, ни тајм-ау ти... Кра -
јем че твр те че твр ти не до ма ћи

ко шар ка ши има ли су и че тр -
де сет по е на пред но сти (92:52),
да би су срет окон ча ли са „са -
мо” 36 по е на „ви шка”.

– Иа ко ре зул тат то не по ка зу -
је, ово је би ла те шка утак ми ца
за нас. Ипак, од ра ди ли смо сја -
јан по сао и оства ри ли ва жну по -
бе ду. Вој во ди на ни је на и ван ри -
вал, па су због то га ови бо до ви и
вред ни ји – ис та као је ка пи тен
до ма ћег ти ма Са ша Ра до вић.

Та миш је играо у са ста ву:
Ни ко лић (13 по е на), Ча бри ло
(16), Ра до вић (два), Ва сић (13),
Па ви ће вић (20), Ву ко ји чић (че -
ти ри), Фил биш, Пр ља (осам),
Јан ко вић (се дам), Лу чић (два),
Ро удс (шест) и Ла бу до вић (се -
дам по е на).

– При бо ја вао сам се ма ло
ове утак ми це, јер је Вој во ди на
пре на шег ду е ла три јум фо ва -
ла у Но вом Па за ру. Ипак, мо ји
мом ци су мак си мал но ис по -
што ва ли све до го во ре и че сти -
там им на убе дљи вом три јум -
фу. Чим смо до бро тре ни ра ли
и би ли ком плет ни, то се од мах
од ра зи ло и на на шу игру. За -
до во љан сам ка ко тре нут но
функ ци о ни ше наш тим – ре -
као је шеф струч ног шта ба Та -
ми ша Бо јан Јо ви чић.

Већ на ред ног ви кен да на ре -
ду је но во ве ли ко ис ку ше ње.
Ко шар ка ши из на шег гра да пу -
ту ју на Зла ти бор, где ће од ме -
ри ти сна ге са исто и ме ним
рива лом.

Так ми ча ри Ка ра те клу ба Мла -
дост про шлог ви кен да су уче -
ство ва ли на два тур ни ра, на
ко ји ма су по сти гли за па же не
ре зул та те.

На так ми че њу под на зи вом
„Куп осло бо ђе ња По жа рев ца
2019”, у кон ку рен ци ји са још
200 мла дих бо ра ца, над ме та -
ло се и де сет пи о ни ра, на да и
ка де та Мла до сти.

Злат не ме да ље у сво јим ка -
те го ри ја ма осво ји ли су Ла ра
Пе че ни ца (бор бе), Ду ња Јо -
ва но вић, Ана ста си ја Кр стић
и Лу ка Ко стић (сви у ка та -
ма). Сре бром су се оки ти ли
ка та ши Ог њен Дам ња но вић
и Ђор ђе Шу шак, као и Лу ка
Ко стић у бор ба ма, а брон зана

од лич ја у ка та ма за ра ди ли су:
Ха ћик Гит цунц, Ду ња Дам -
ња но вић, Ма ша Бир ка и Хе -
ле на Ва со вић. Так ми ча ре је
пред во дио тре нер Ми љан
Жива ље вић.

У исто вре ме у Бу ди са ви је
одр жан ме ђу на род ни тур нир
ко ји је оку пио 360 так ми ча ра
из 32 клу ба из Хр ват ске, БиХ
и Ср би је, а КК Мла дост је
имао де сет пред став ни ка, ко -
ји су по сти гли од ли чан успех.

Ми лош Ми лу ти но вић је
осво јио злат ну ме да љу у бор -
ба ма, а у ка та ма се оки тио
брон зом. Сре бр на од лич ја у
бор ба ма су за слу жи ли Ан ђе -
ли на Ја ре дић, Бра ни слав Чо -
ке ша и Ни ко ла Ја во рац, а
брон за на Но вак Ни ко лић, Фи -
лип Ву ји но вић, Та ма ра Ци -
цуљ и Те о до ра Пир ков.

Је дан од су ди ја био је и
члан Мла до сти Ми лош
Макитан.

Тра ди ци о нал ни тур нир у
ММА бор ба ма „Фајт гејмс”
одр жан је у не де љу, 24. но -
вем бра, у Вр ба су, у ор га ни за -
ци ји та мо шњег клу ба Уни ти.

Ово над ме та ње не у стра ши -
вих мо ма ка про би ја све гра -
ни це у ре ги о ну по бро ју так -
ми ча ра, па је та ко и ове го -
ди не би ло при ја вље но пре ко
150 бо ра ца, ме ђу ко ји ма су
би ли и чла но ви ММА ака де -
ми је Пан че во: ју ни ор Вла ди -
мир Сто ја нов ски, ко ји се так -
ми чио у ка те го ри ји до 77 кг,
и се ни ор Дар ко Та сић, ко ји
се над ме тао у ка те го ри ји до
84 кг, ка те го ри ји с ве ро ват но
нај ја чом кон ку рен ци јом у др -
жа ви.

Вла ди мир Сто ја нов ски је
че тврт фи нал ни меч за по чео
вр ло па мет но, на мет нуо свој
тем по бор бе и пре ци зним
удар ци ма од нео си гур ну по -
бе ду над сво јим ри ва лом. Вла -
ди мир се у по лу фи на лу са -
стао са од лич ним бор цем из
ММА ти ма Ахи леј, ти ма ко ји
ва жи за нај бо љи и нај број ни -
ји у Ср би ји. По сле две рун де,
али и јед не екс тра рун де пра -
вог спорт ског ра та наш су гра -
ђа нин је из во је вао по бе ду у
ме чу ко ји је, по мно ги ма, био
је дан од нај бо љих ика да ви -
ђе них у ама тер ском ММА

спор ту. Вла ди мир је у овом
су сре ту за ра дио и по вре ду ко -
ле на, па је фи нал ни меч мо -
рао да пре да без бор бе. Са -
мим тим остао је жал за злат -
ним од лич јем и пе ха ром за
нај бо љег ју ни о ра на тур ни ру,
ко ји је осво јио дру ги фи на -
ли ста у овој ка те го ри ји.

Дар ко Та сић је у че тврт фи -
нал ном су да ру ти та на из ка -
те го ри је до 84 кг оства рио
екс пре сну по бе ду. Пре у зео је
ини ци ја ти ву на са мом стар ту
ме ча, обо рио про тив ни ка, а
за тим је твр дим удар ци ма на
пар те ру при мо рао су ди ју да
пре ки не меч. Дар ко је у по -
лу фи на лу од ра дио ве ро ват но
нај те жи меч у ка ри је ри. Ис -
пред ње га је био дво стру ки
бал кан ски и др жав ни шам -
пи он, мо мак из клу ба до ма -
ћи на. По сле до брог отва ра ња
ме ча про тив ник је ус пео да
се из бо ри за до ми нант ну по -
зи ци ју и на кра ју ре ши меч у
сво ју ко рист, па је Дар ко та -
ко осво јио брон за ну ме да љу.

Све у све му, био је то још
је дан успе шан ви кенд за бор -
це из ММА ака де ми је Пан -
че во. Сле де ћа ста ни ца им је
Пр вен ство Ср би је, ко је ће би -
ти одр жа но у мар ту 2020. го -
ди не, а сви у клу бу оче ку ју
још бо ље ре зул та те.

ММА ТУР НИР У ВР БА СУ

ОПРАВ ДА ЛИ ОЧЕ КИ ВА ЊА

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ПРЕ ЈАК ЗА ВОЈ ВО ДИ НУ

Мла ди рва чи Ди на ма на ста -
вља ју по ста ром – осва ја ју ме -
да ље на свим так ми че њи ма на
ко ји ма уче ству ју. Та ко је би ло
и про шлог ви кен да, на ве ли -
ком ме ђу на род ном тур ни ру
„Мир ко Ко смат” у Пе три њи,
гра ду ко ји је ва жио за ко лев ку
рва ња и у ве ли кој Ју го сла ви ји.

Над ме та ло се око 300 мла -
дих рва ча из: Хр ват ске, БиХ,
Ср би је, Сло ве ни је, Ма ке до ни -
је, Бу гар ске и Ма ђар ске, ме ђу
ко ји ма је би ло и осам чла но ва
пан че вач ког Ди на ма.

Ми ли ца Се ку ло вић је осво -
ји ла нај вред ни ји тро феј у ка те -
го ри ји до 44 кг. Ле на Ећи мо -
вић се над ме та ла у гру пи де -
вој чи ца до 49 кг и за ра ди ла сре -
бр но од лич је, а Та ма ра Ми јал -
ков је за слу жи ла брон зу у ка те -
го ри ји до 58 кг. Је ле на Кр сто -
вић се пла си ра ла на пе то ме сто
у над ме та њу рва чи ца до 50 кг.

Фан та стич ни су би ли и Ди -
на мо ви де ча ци, ко ји су још јед -
ном по твр ди ли свој та ле нат и
на го ве сти ли да до бре ре зул та -
те од њих тек тре ба оче ки ва ти.

Ма те ја Че не јац је три јум фо -
вао у гру пи так ми ча ра до 30
кг, Ог њен То до си је вић је осво -
јио зла то у ка те го ри ји до 49 кг,
а Сте фан То до си је вић је по бе -
дио у над ме та њу рва ча до 59
кг. Алек са Јо вић је за у зео пе то
ме сто у ка те го ри ји 40 кг.

Ди на му је при пао и пе хар
на ме њен нај бо љем тре не ру у
кон ку рен ци ји два на ест ино стра -
них еки па ко је су уче ство ва ле
на овом тур ни ру. За слу жио га
је „учи тељ” мла дих пан че вач -
ких рва ча Ву јо Ша јић.

– Био је то тур нир ко ји ће -
мо ду го пам ти ти. Кон ку рен -
ци ја је би ла из у зет на у Пе три -
њи, гра ду рва ња, али на ши чла -
но ви су по ка за ли да смо сви

за јед но на до бром пу ту. Ор га -
ни за ци ја је би ла од лич на, ле -
по смо при мље ни у Хр ват ској,
где смо про ве ли два пре ле па
да на – ре као је Ми ли во је

Тодоси је вић, је дан од тре не ра
у РК-у Ди на мо.

Нај ста ри ји олим пиј ски спорт
се на ве ли ка вра та вра ћа у наш
град...

МЛА ДИ ПАН ЧЕВ ЦИ ОСТА ВИ ЛИ СЈА ЈАН УТИ САК У ПЕ ТРИ ЊИ

ФАН ТА СТИ ЧАН УСПЕХ НА ШИХ РВА ЧА

Бар ко ла на у Тр сту – нај ве ћа
тр ка на све ту по бро ју уче сни -
ка, пра ви фе сти вал је дре ња ко -
ји сва ке го ди не оку пи пре ко
2.500 уче сни ка из це лог све та,
ни овог пу та ни је мо гла да про -
ђе без на ших су гра ђа на.

На овом је дин стве ном так -
ми че њу уче ство вао је Јахт клуб
Па нон из на шег гра да, са ски -
пе ром и ка пе та ном бро да Зо -
ра ном Вар гом, а по ред ње га
по са ду су чи ни ли и: Бо јан, Мар -
ти на и Ни ко ли на Герст нер, Ер -
не сто Нађ и Зор ка По па дић.

Тр ка је дри ли ца од ви ја се на
три на ест ми ља по тр шћан ском
за ли ву, а од ове го ди не уве де -
но је пра ви ло да нај ве ћи пе хар
до би ја по след ње пла си ра ни
брод, од но сно онај ко ји у ре -
гат ном вре ме ну, ко је тра је од
10.30 до 18 са ти, по след њи стиг -
не на циљ. То у ства ри ни је ни -
ма ло ла ко, јер тре ба укал ку ли -
са ти вре ме и у ве ли кој кон ку -

рен ци ји, што бли же осам на е -
стом са ту, до те ра ти „во де ну гр -
до си ју” до ци ља...

– На ма је то по шло за ру ком
у три се кун де до 18 са ти. Би ла
је за и ста ја ка кон ку рен ци ја, јер
је пре ко два де сет бро до ва че -
ка ло и по ку ша ва ло да оства ри

ова кав успех. Да се раз у ме мо,
на Бар ко ла ни, од пре ко 2.500
уче сни ка, са мо че ти ри до пет
бро до ва мо же да по бе ди, а то
су они ко ји вре де ви ше ми ли о -
на евра. Они се тр ка ју за пр во
ме сто, а ми оста ли ужи ва мо у
је дре њу, пре див ном ам би јенту...

Бар ко ла на тра је не де љу да на,
та да се одр жа ва ју и број ни кон -
цер ти, са јам опре ме, пра ва јед -
на свет ко ви на у част је дри ли -
чар ства. Од ове го ди не, а ме ни
је че тр на е сти пут да уче ству -
јем, уве де но је да нај ве ћи пе -
хар до би ја по след ње пла си ра -
ни. Ре ши ли смо да га на пад не -
мо и – ус пе ли смо. На ше оства -
ре ње је за вре де ло то ли ку па -
жњу да смо „иза шли” и на на -
слов ној стра ни тр шћан ских но -
ви на, а на до де ли на гра да, ко ја
је упри ли че на 24. но вем бра,
до би ли смо и нај ве ћи пе хар.
Чак сам мо рао да иза ђем на
би ну да одр жим го вор, јер ор -
га ни за то ри ово за и ста сма тра -
ју ве ли ким успе хом – ис при -
чао нам је по по врат ку из Тр -
ста Зо ран Вар га.

Бар ко ла на – нај ве ћа тр ка је -
дри ли ца на све ту, а нај ве ћи пе -
хар у на шем гра ду.

Сва ка част!

НАЈ ВЕ ЋА ТР КА ЈЕ ДРИ ЛИ ЦА НА СВЕ ТУ

ПО СЛЕД ЊИ – А НАЈ БО ЉИ!

КА РА ТИ СТИ МЛА ДО СТИ НИ ЖУ УСПЕ ХЕ

ОБО ГА ЋЕ НА РИ ЗНИ ЦА МЕ ДА ЉА

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО ПЛИ ВАЧ КО НАД МЕ ТА ЊЕ У НА ШЕМ ГРА ДУ

КУП ПАН ЧЕ ВО – ДВА ДЕ СЕТ ТРЕ ЋИ ПУТ
Од лич на ор га ни за ци ја
у ре жи ји ПК-а Ди на мо

Уче ство ва ло 29 
клу бо ва

Про шлог ви кен да у на шем гра -
ду је, два де сет тре ћи пут за ре -
дом, одр жан ме ђу на род ни пли -
вач ки ми тинг под на зи вом „Куп
Пан че во 2019”. На овом так -
ми че њу су уче ство ва ли пли ва -
чи и пли ва чи це из 29 клу бо ва
из Ср би је, Ру му ни је, Сло ве ни -
је и БиХ. За тво ре ни ба зен на
Стре ли шту био је дуп ке пун,
ка ко у во ди, та ко и на три би -
ни, с ко јих бо дре ње ма ли ша на
ни је пре ста ја ло до по след ње
тр ке...

Пли вач ки клуб Ди на мо пред -
ста вио се са чак 74 так ми ча ра,
ко ји су би ли ви ше не го успе -
шни – осво ји ли су 37 ме да ља.

Ми тинг је по чео тр ком шта -
фе та на 8 x 50 ме та ра пр сно, у
ко јој је Ди на мо осво јио нај сјај -
ни је од лич је. Пли ва ли су: Ка -
та ри на Бе лић, Даг мар Ху са рик,
Ан дреа Нађ, Миа По љак, Мар -
тин Ћир ко вић, Пе тар Ран ко -
вић, Ог њен Стој шић и Стра хи -
ња Шон дић.

Од лич не ре зул та те пан че вач -
ки пли ва чи оства ри ли су и у
по је ди нач ним над ме та њи ма.

Ка та ри на Бе лић је би ла нај -
бр жа на 100 м пр сно, док је на
200 м ме шо ви то и 400 м кра -
ул дру га сти гла на циљ. Даг -
мар Ху са рик је осво ји ла злат -
не ме да ље на 100 м леђ но, 100
м дел фин и 200 м ме шо ви то,
а на 400 м је за ра ди ла брон зу.
Мар та Кон стан ти нов је би ла
тре ћа на 100 м пр сно, а Ср на

Ми лу ти но вић је за ра ди ла нај -
сјај ни ја од лич ја у тр ка ма на
50 м кра ул, 50 м леђ но, 50 м
дел фин и 100 м ме шо ви то. Ан -
дреа Нађ је по бе ди ла на 100 м
пр сно, док је Ан дреа По љак
дру га сти гла на циљ у над ме -
та њу на 50 м леђ но. Миа По -
љак је за слу жи ла зла то на 100
м дел фин, сре бро на 100 м
кра ул и брон зе на 200 м ме -
шо ви то и 400 м кра ул. Ива
Вра њеш је би ла дру га на 100
м леђ но и 200 м кра ул, а Је ле -
на Вр хо вац тре ћа на 100 м
дел фин.

Уз бу дљи ва и не из ве сна над -
ме та ња ви ђе на су и у кон ку -
рен ци ји де ча ка, а пли ва чи Ди -
на ма би ли су сјај ни.

Ла зар Ан то ни је вић је био
нај бр жи у тр ка ма на 200 и 400
м кра ул. Мар тин Ћир ко вић је
осво јио брон зу на 100 м пр -
сно, баш као и Ми хај ло Ман -
да рић на 50 м истим сти лом и
Па вле Мра о вић на 50 м леђно.

Вик тор Нађ је на 100 м леђ но
дру ги сти гао на циљ, а сре бро
је за слу жио и Пе тар Ран ко вић

у тр ци на 100 м кра ул. Вук Са -
мар џи ја је за ра дио сре бр на од -
лич ја на 50 м кра ул и 50 м
дел фин, а на 50 м леђ но при -
па ла му је брон за. Ни ко ла
Шор маз је осво јио сре бро на
50 м пр сно, док је Стра хи ња
Шон дић три јум фо вао у тр ка -
ма на 100 м кра ул, 100 м пр -
сно и 100 м леђ но. Због по -
стиг ну тих ре зул та та Стра хи -
ња је за слу жио и пе хар на ме -
њен нај у спе шни јем пли ва чу у
Ц-ка те го ри ји.

Као и сва ке го ди не, нај ви ше
па жње при ву кла је ме мо ри јал -
на тр ка на 100 м кра ул „Зол -
тан Апро” у ап со лут ној ка те го -
ри ји за му шкар це. Овог пу та
три јум фо вао је пли вач бе о град -
ског Пар ти за на Вла ди мир Ан -
то ни је вић, ко ме је злат ну ме -
да љу уру чи ла Ило на Апро.

Утак ми ца ма ше стог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у Пр -
вој вој во ђан ској ли ги за од бој -
ка ши це. Пред став ник на шег
гра да у овом ран гу так ми че ња,
Од бој ка 013, по сле пет „ве за -
них” три јум фа пре тр пе ла је и
пр ви по раз у шам пи о на ту.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Иван Кр го вић уго сти ле су
тим Кра ји шни ка у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту. Био је то
дер би ове рун де пр вен ства, у
ко ме је по бе ду из во је ва ла кон -
цен три са ни ја еки па: Од бој ка
013 – Кра ји шник 2:3, по се то -
ви ма 25:15, 25:23, 21:25, 20:25
и 13:15.

Пан чев ке су до бро за по че ле
ову утак ми цу и осво ји ле пр ва
два се та, а ка да су гле да о ци у
Ха ли спор то ва по ми сли ли да
ће бр зо за вр ши ти по сао и оства -
ри ти ше сти три јумф, усле дио
је ве ли ки пре о крет го сту ју ћих
од бој ка ши ца.

– Овај по раз нас не бо ли мно -
го, јер смо и да ље пр ви на та -
бе ли. План ски сам при ли ку дао
пи о нир ка ма, у од но су на ис ку -
сни је игра чи це, та ко да су нај -

ве ћи те рет утак ми це из не ле пи -
о нир ке Са ра Ста ни ми ро вић,
Алек сан дра Га ће ша, Јо ва на

Кља јић и Ан ђе ли ја Кне же вић
– ре као је тре нер Од бој ке 013
Иван Кр го вић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Те о до ра Ми нић,

Катари на Шо шта рић, Да ни ца
До бро са вље вић, Дра га на Мар -
ко вић, Ан ђе ли ја Кне же вић, Са -

ра Ста ни ми ро вић, Ан ђе ла Ву -
ја нић, Алек сан дра Га ће ша, Јо -
ва на Кља јић, Је ле на Пе тров,
Ни ко ли на Ве ско вић и На та ша
Бо жић.

Од бој ка 013 је и да ље пр ва на
та бе ли, с 15 бо до ва. Дру го пла си -
ра ни је Ба нат из Вр шца, са 14, а

на тре ћем ме сту је зре ња нин ски
Про ле тер, с 13 бо до ва. Наред ног
ви кен да де вој ке из на шег гра да
пу ту ју у Рав ни То по ло вац на мег -
дан с до ма ћом Хер це го ви ном.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОСАМ ОДЛИЧЈА
Нај мла ђи так ми ча ри Ка ра те
клу ба Ди на мо осво ји ли су осам
ме да ља на тур ни ру „Куп Аре -
не”, ко ји је одр жан про шлог
ви кен да у Бе о гра ду.

Нај вред ни ји тро феј за слу жио
је де би тант и нај мла ђи так ми -
чар у бор ба ма Ва си ли је Стај -
чић. Сре бром се оки тио Бо ри -
во је Ве син у кон ку рен ци ји на -
да, а брон за на од лич ја су за ра -
ди ли пи о ни ри Мар ти на Пу зић,
Је ле на Вуч ко вић и Лу ка До бро -
та (сви у ка та ма) и на де Па вле
Ми ло шев, Ан то ни је Ћу ли брк и
Ма те ја Сте па нов (сви у бор бама).

Иа ко је од лич но од ра дио своју
мај стор ску ка ту, без ме да ље је
остао по ле та рац Вук Вор ка пић.

ЈО ВА НИН ТРИ ЈУМФ
Тра ди ци о нал ни ме ђу на род ни
ми тинг „Ве сна и Шпе ла ме мо -
ри јал 2019” одр жан је од 23.
до 25. но вем бра у сло ве нач ком
гра ду Кра њу.

Уче ство ва ло је 390 так ми ча -
ра из 28 клу бо ва из Сло ве ни је,
Сло вач ке и Ср би је, а Пли вач -
ки клуб Спар та пред ста вља ла
је Јо ва на Бог да но вић, ко ју је
пред во дио тре нер Не над Јо вић.

Она је у тр ци на 200 м пр сно
у ап со лут ној ка те го ри ји осво -
ји ла злат ну ме да љу, с вре ме -
ном 2:26,08.

СУ ПЕР КЛИН ЦИ

На ве ли ком џу до-тур ни ру „Ср -
би ја опен” у кон ку рен ци ји
кадета, по ред три се лек ци је ре -
пре зен та ци је Ср би је, уче ство -
ва ли су и иза бра ни ти мо ви БиХ,
Се вер не Ма ке до ни је и Цр не
Го ре, али и још три на ест клу -
бо ва из на ше зе мље.

Члан ЏК-а Пан че во Ла зар
Ал би ја нић на сту пио је за А-се -
лек ци ју Ср би је и с пет по бе да
ипо ном умно го ме до при нео да
ње гов тим бу де нај бо љи. Ујед -
но, Ла зар је био нај у спе шни ји
по је ди нац.

У не де љу, 24. но вем бра, на
„Ку пу Бра ни че ва” у По жа рев -
цу ЏК Пан че во је та ко ђе имао
за па жен успех.

Вук Вељ ко вић је осво јио нај -
сјај ни је од лич је, а Не ма ња Вељ -
ко вић се оки тио сре бром. Ди -
ми три је Ра сто вић се пла си рао
на пе то ме сто.

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Cate

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кд8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

КРА ЈИ ШНИК ЗА У СТА ВИО ПАН ЧЕВ КЕ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЈУНИОР

недеља, 19.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ

мушкарци

Ада: ПОТИСЈЕ–ДОЛОВО

Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Златибор: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – РАДНИЧКИ

субота, 17 сати

Панчево: КРИС КРОС – ДИНАМО

недеља, 14 сати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

С. Пазова: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО

мушкарци

Панчево: БОРАЦ – ВА 014

недеља, 17 сати

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Р. Тополовац: ХЕРЦЕГОВИНА – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 29:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Кладово: ЂЕРДАП – ЖРК ПАНЧЕВО 19:23

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

С. Црња: МЛАДОСТ–ДОЛОВО 32:23

мушкарци

Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ЈАБУКА 26:26

Долово: ДОЛОВО – Н. ПАЗОВА 30:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ 27:29

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА 98:62

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ 83:68

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–РОДА 0:3

мушкарци

Панчево: БОРАЦ–КЛЕК 3:1

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – КРАЈИШНИК 2:3

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ 3:0

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОМЛАДИНАЦ 6:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–БОРАЦ 1:0

Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909 3:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА 8:1

Иваново: СТРЕЛА–БАК 3:2

Дебељача: СПАРТАК 1911 – ЈУГОСЛАВИЈА 3:1

У ор га ни за ци ји Џу до клу ба
Бам би, про шлог ви кен да у По -
жа рев цу је одр жан тра ди ци о -
нал ни тур нир „Тро феј Бра ни -
че ва”, на ко ме су се над ме та ли
ма ли бор ци из че тр де сет клу -
бо ва из Цр не Го ре, Ру му ни је и
Ср би је.

Пан че вач ки Ди на мо се пред -
ста вио са ше сна ест так ми ча ра,
ко ји су би ли нај бо љи у две уз -
ра сне ка те го ри је: по ле тар ци и
мла ђи пи о ни ри. Ме ђу тим, исти
број бо до ва у тим ка те го ри ја ма
осво ји ли су и так ми ча ри ЏК-а
Труд бе ник из Бе о гра да, па је
ор га ни за тор, у до го во ру с

тренери ма оба ју клу бо ва, Ди -
на му до де лио пе хар за нај бо љи
клуб у ка те го ри ји по ле та ра ца,
а Труд бе ни ку за нај бо љи тим у
кон ку рен ци ји мла ђих пи о ни ра.

Нај сјај ни ја од лич ја су осво -
ји ли Ни ко ла Ра да нов, Урош
Ђу ри шић и Алек са Ђу ро вић, а
сре бр не ме да ље су за ра ди ли:
Вук Ни ко лић, Ми лош Бо жић,
Фи лип Ћи рић и Јо ван Бо жић.
Брон зе су за слу жи ли: Не ма ња
Ђу ри шић, Ни ко ла До лин га, Го -
луб Стри гић, Де јан До лин га и
На та ли ја Стри гић, а на пе то
ме сто се пла си рао Га ври ло
Бошко вић.

ЏУ ДО-ТУР НИР У ПО ЖА РЕВ ЦУ

ДИ НА МО МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА

ПЕТ МЕ ДА ЉА ЗА СПАР ТУ

За па же не ре зул та те на ми -

тин гу „Куп Пан че ва” оства -

ри ли су и чла но ви ПК-а

Спар та из на шег гра да.

Ања Ја ки мов ски је осво -

ји ла злат не ме да ље на 100

м дел фин и 200 м ме шо ви -

то, док је у тр ка ма на 100 м

леђ но и 100 м кра ул дру га

сти гла на циљ. У ге не рал ном

пла сма ну, у гру пи пли ва чи -

ца од ше сна ест го ди на и

стари јих, за у зе ла је дру го

ме сто.

Ду ња Сто ев је у кон ку рен -

ци ји де вој чи ца од два на ест

го ди на  осво ји ла брон зу на

200 м кра ул.

Су ди ја са ФИ НА ли цен цом

Ми лош Спа сић, члан ПК-а

Спар та, од лич но је оба вио

уло гу стар те ра.
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Марио Трајковић,
средњошколац:

     – Изашао бих увече
негде, надам се да 
има нешто у граду.
Школских обавеза има
ту и тамо, али не
планирам да учим
нешто специјално.

Марија Поповић,
ученица музичке
школе:

    – Викенд ћу
преспавати да се
одморим од школе, а
можда ћу и изаћи негде,
али то је сад неизвесно.
Мораћу да учим пред
крај полугодишта.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Прича
Кад знаш с ким имаш посла...

    Тек кад седнеш преко пута тог неког.

    И погледаш га у очи.

    И пустиш га да ти прича.

    И да те пита.

    И да те погледа у очи.

    И причаш му.

    И питаш га.

Петља
Бити сам, унутар ограде.

    Уме да буде застрашујуће.

    Бити сам у пољу сунцокрета.

    Инспиративно!

    Бити сам на крову зграде.

    И застрашујуће и инспиративно.

    Бити сам са својим мислима, а бити задовољан.

    Е, за то треба имати петљу.

Приче
Једна прича никад не иде сама.

    Има их мноштво.

    Треба их само бирати.

    Стварати збирку.

    Ликова.

    Пријатеља.

    И непријатеља, наравно.

    Јер често се од ових других више научи.

Стефан Чикош,
средњошколац:

     – Вероватно ћу јако
мало времена одвојити
за домаће задатке.
Преко дана ћу ићи 
с друштвом у кафић, 
а увече у неки клуб.

„Ди зел ка” окон ча ла 
по лу се зо ну убе дљи вим
тријум фом

По бе дио и „бр зи воз”

Спу ште на је за ве са на је се њи део шам -
пи о на та у Срп ској ли ги гру па „Вој во ди -
на”. Љу би те љи нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту у на шем гра ду и око ли ни
одав но ни су има ли при ли ку да бу ду та -
ко по но сни као у овој по лу се зо ни.

Ли дер шам пи о на та, по пу лар на пан -
че вач ка „ди зел ка”, ко ја је од пр вог ко ла
за по се ла че ло та бе ле и ни је си ла зи ла с
тро на свих пет на ест ко ла, на нај бо љи
на чин је окон ча ла ову је сен – убе дљи -
вим три јум фом. Да по кло ни ци ма фуд -
ба ла у Пан че ву баш све бу де по та ман,
по тру ди ли су се и фуд ба ле ри Вр шца,
ко ји су са вла да ли дру го пла си ра ну Бач -
ку 1901, па са да Же ле зни чар има чак
осам бо до ва пред но сти у од но су на тим
из Су бо ти це.
У по след њем ко лу пр вог де ла пр вен -
ства по бе ду су сла ви ли и фуд ба ле ри Ди -
на ма 1945, ко ји су та ко са мо уо кви ри -
ли ле пу фуд бал ску сли ку ове је се ни у
на шем гра ду.

Же ле зни чар је на СЦ-у „Мла дост” од -
ме рио сна ге са Омла дин цем из Но вих
Ба но ва ца и са мо по твр дио због че га је
тре нут но нај бо љи. Мом ци тре не ра Ду -
ша на Је ври ћа оства ри ли су нај у бе дљи -
ви ју по бе ду до са да, три јум фо ва ли су са
6:1, па су та ко је сен окон ча ли с три на -
ест по бе да и два ре ми ја. Уз
све то, Да ни ло Ко ва че вић
и ње го ви са и гра чи би ли су
нај е фи ка сни ји тим у ли ги,
а при ми ли су нај ма ње го -
ло ва!

Мре жу го сти ју из Но вих
Ба но ва ца пр ви је на чео Ђор -
ђе Ив ко вић, већ у ше стом
ми ну ту, а не ду го за тим и
Ни ко ла Ђо рић је био пре -
ци зан за убе дљи во вођ ство
до ма ћег ти ма. На 3:0 по ви -
сио је Мла ден Ла за ре вић,
по гот ком из сло бод ног удар -
ца, а пра ва го ле а да ви ђе на
је и у дру гом по лу вре ме ну.

Нај пре су го сти сма њи ли
по гот ком из је да на е стер ца,
а он да је Лу ка Сто ја но вић
мај стор ским по те зом и че -
твр ти пут на те рао гол ма на
Омла дин ца да ва ди лоп ту
из мре же. Фи ниш утак ми це обе ле жи ли
су мла ди фуд ба ле ри Же ле зни ча ра. Ге -
ор ги је Јан ку лов је ефект ним по гот ком
по ви сио на 5:1, а тач ку на овај су срет
ста вио је Мар ко Сто ја нов, ко ји је по сле
сјај ног про до ра по ста вио ко на чан ре -
зул тат: Же ле зни ча р–О мла ди нац 6:1.

– Ле по је би ти на вр ху. Ова по бе да
још ви ше до би ја на зна ча ју јер је Бач ка
из гу би ла у Вр шцу, па са да има мо осам
бо до ва пред но сти. Ипак, тек смо на по -
ла пу та. Ве ру јем да ће мо по сле од мо ра
и још јед них за јед нич ких при пре ма на -
ста ви ти у истом рит му и на про ле ће.
Ра сли смо, као еки па, из ко ла у ко ло,
би ло је по треб но вре ме да се све коц ки -
це сло же, па се на дам да ће све то из -
гле да ти још бо ље у дру гом де лу пр вен -
ства – ре као је ка пи тен Же ле зни ча ра
Да ни ло Ко ва че вић.

„Ди зел ка” је по след њи меч је се њег
де ла од и гра ла у са ста ву: Кне же вић,
Јан ку лов, Ђо рић, Плав шић, Ив ко вић,
Сто ја но вић, Ко ва че вић, Јо ва но вић,
Баша но вић, Ла за ре вић и Ман дић, а
при ли ку су до би ли и Сто ја нов и Та -
наско вић.

– Че сти там мом ци ма. До кра ја смо
ус пе ли да одр жи мо ни во фор ме и да
по лу се зо ну за вр ши мо ка ко смо и пла -
ни ра ли. Ипак, ово је тек по ло ви на пр -
вен ства. Же ли мо у ви ши ранг, а ја ве -
ру јем у мом ке, у струч ни штаб и цео
клуб и знам да има мо сна ге да оства ри -
мо циљ. За хва лио бих и на шим на ви ја -
чи ма за то што су до шли у ве ли ком
бро ју да нас по др же, као и на ат мос фе -
ри ко ју су на пра ви ли. Дра го ми је да
љу ди из Пан че ва све ви ше до ла зе на
утак ми це Же ле зни ча ра, а ја ве ру јем да

ће мо им се оду жи ти на нај бо -
љи на чин, да ће до го ди не гле -
да ти свој тим у пр во ли га шком
дру штву – ис та као је тре нер
Же ле зни ча ра Ду шан Је врић.

Је се њи део пр вен ства на нај -
леп ши на чин окон ча ли су и
фуд ба ле ри Ди на ма 1945. Мом -
ци ко је пред во ди тре нер Жар -
ко То до ро вић на Град ском ста -
ди о ну у Пан че ву са вла да ли су
Бо рац из Са ку ла с 3:0 (0:0).
„Бр зи воз” је та ко по лу се зо ну
окон чао са ско ром од осам
по бе да, два ре ми ја и пет по -
ра за.

Иа ко је Ди на мо 1945 у ду -
ел са Са ку ља ни ма ушао као
ап со лут ни фа во рит, Бо рац је
у пр вом по лу вре ме ну био бо -
љи так мац. Го сти су има ли
ви ше од игре то ком пр вих 45
ми ну та, ни су ис ко ри сти ли сво -

је при ли ке, па је у на став ку ме ча усле -
ди ла ка зна.

Мре жу Бор ца пр ви је на чео Ми лан
Не ду чић у 61. ми ну ту, по том је и Лу ка
Бе лић ефект но по ен ти рао, а по бе ду је у
убе дљив три јумф пре тво рио од лич ни
Алек сан дар Сто ја нов ски у фи ни шу утак -
ми це.

– Пра ва пр вен стве на утак ми ца. Бо -
рац је био бо љи у пр вом, а ми смо би ли
бо љи у дру гом по лу вре ме ну, с тим што
смо ми сво ју игру кру ни са ли с три по -
гот ка. Би ла је то ја ко ва жна утак ми ца и
по бе да за мој тим. Сле ди па у за, за ме не
и пре ду га, јер смо та ман ухва ти ли по -
бед нич ки ри там. Ште та је што се са да
за вр ша ва пр вен ство, али ве ру јем да ће -
мо по сле од мо ра и при пре ма на ста ви -
ти у истом рит му – ре као је пр ви тре -
нер Ди на ма 1945 Жар ко То до ро вић.

„Бр зи воз” је играо у са ста ву: Ан џић,
Да шић, Тер зић, Не ду чић, Сто ја нов ски,
Ах чин, Ми ло је вић, Шар че вић, Ста нић,
Пе тро вић и Чор да шић, а у дру гом по -
лу вре ме ну шан су су до би ли и Бе лић,
Сто ја нов и Ђо кић.

Тр ка за бо до ве у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на” на ста вља се 7. мар та.

А. Живковић

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РУ ЈЕ СЕ ЊЕ ПО ЧА СТИ

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ВОЈВОДИНА”

1. ЖЕЛЕЗНИЧАР 15 13 2 0 32:8 41

2. БАЧКА 1901 15 10 3 2 27:15 33

3. РАДНИЧКИ (З) 15 9 2 4 27:14 29

4. ДИНАМО 1945 15 8 2 5 30:17 26

5. БРАТСТВО 1946 15 8 2 5 21:13 26

6. ВРШАЦ 15 8 2 5 25:19 26

7. БЕЧЕЈ 1918 15 6 3 6 25:21 21

8. РАДНИЧКИ (СМ) 15 6 3 6 17:21 21

9. РАДНИЧКИ 1912 15 5 5 5 26:21 20

10. БОРАЦ 15 5 2 8 17:30 17

11. ОМЛАДИНАЦ 15 3 7 5 12:17 16

12. ВОЈВОДИНА 1928 15 4 4 7 17:26 16

13. ПРВИ МАЈ 15 5 0 10 13:19 15

14. КОЗАРА 15 3 3 9 14:27 12

15. ХАЈДУК 1912 15 3 2 10 13:26 11

16. ДУНАВ 15 2 2 11 16:38 8


