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МОЈ СТАВ: ЉУП КА МИ ХАЈ ЛОВ СКА, НА РОД НА ПО СЛА НИ ЦА
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Зашто је „Сланинијада”
остала без спонзора
» страна 3

Много више отрова иде
кроз град, а сви ћуте
» страна 7

ЖЕЉАЖЕЉА

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

Ка ко не ко без чу ла слу ха
мо же да од лу чи за ко га 
ће гла са ти на из бо ри ма?

Ве ћи на глу вих осо ба се бе
не сма тра осо бом са 
ин ва ли ди те том

Нај струч ни ји ту ма чи
углав ном де ца глу вих 
ро ди те ља

Од мах на по чет ку раз го во ра Љуп ка
Ми хај лов ска, по сла ни ца На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, по ка -
зу је ко ли ко је ду хо ви та, чак и у мо -
мен ти ма ка да је те ма ве о ма де ли кат -
на, по пут ове: пре пре ке на ко је на и -
ла зе глу ве и на глу ве осо бе.

Она при ча:
– Ве ру јем да не по сто ји осо ба ко ја

је гле да ла филм „Ма ра тон ци тр че
по ча сни круг”, а да се не се ћа чу ве не
ре пли ке Ми је Алек си ћа на пи та ње

Бог да на Ди кли ћа: „Ко ли ки је мој
део?” Гла си ла је: „Ако си луд, ни си
глув, чу јеш шта пи ше”. Ако по ку ша -
мо да кроз ову чу ве ну ре че ни цу ука -
же мо на по зи ци ју глу вих осо ба у Ср -
би ји, по тре бан је са мо ма ло дру га -
чи ји рас по ред ре чи да се ве ро до стој -
но при ка же оно што се де це ни ја ма
по ку ша ва об ја сни ти ка ко ра зним
„струч ња ци ма” ко ји ра де с глу ви ма,
та ко и ши ро ким на род ним ма са ма.
Ре че ни ца би гла си ла: ако смо глу ви,
ни смо глу пи!

Језик глувих као матерњи

Пре ма по да ци ма по пи са из 2011.
го ди не, у Ср би ји се око 150.000 љу ди
из ја сни ло да има од ре ђе не иза зо ве
ка да је у пи та њу слух и око 60.000 је
ре кло да има те шко ће у ко му ни ка ци -
ји. Не ма пре ци зних по да та ка о то ме
ко ли ки је број глу вих љу ди ко ји ма је
срп ски зна ков ни је зик ма тер њи, а
про це на ор га ни за ци ја ко је се ба ве
уна пре ђе њем по ло жа ја глу вих осо ба,
је сте да је то око 70.000 љу ди.

– Ве ћи на глу вих осо ба, по себ но
оних ко ји не чу ју од ро ђе ња, се бе не
сма тра осо бом са ин ва ли ди те том, већ
де лом со цио-кул ту ро ло шко-лин гви -
стич ке за јед ни це где је зна ков ни је -
зик оно што су штин ски по ве зу је љу -
де. Овај по крет ши ром све та ин си -
сти ра да се реч глув пи ше ве ли ким
сло вом Г, ка ко би се пер цеп ци ја о
глу ви ма пре у сме ри ла с не до стат ка
или оште ће ња на кул ту ро ло шку од -
ред ни цу – об ја шња ва Љуп ка Ми хај -
лов ска.

Са мо је дан од при ме ра ко ли ко је
зна ков ни је зик сна жно сред ство по -
ве зи ва ња за јед ни це глу вих, ка же она,
је сте тај да ће се глу ва осо ба из Ср -
би је ко ја ко ри сти срп ски зна ков ни
је зик лак ше спо ра зу ме ти с не ким
из, на при мер, Фран цу ске ко ко ри -
сти фран цу ски зна ков ни је зик не го
с би ло ким из Ср би је ко не зна зна -
ков ни је зик ни ти по зна је ње го ву
струк ту ру.

Због ко му ни ка циј ских ба ри је ра с
ве ћин ском по пу ла ци јом чи та ва јед на
за јед ни ца љу ди ис кљу че на је из готово

свих сег ме на та жи во та и не ма при -
ступ бла го вре ме ном и пра во вер ном
ин фор ми са њу, чак ни ка да су ван -
ред не си ту а ци је у пи та њу.

Срж про бле ма у обра зо ва њу

Љуп ка Ми хај лов ска је ја сна:
– Глу ви се сва ко днев но су о ча ва ју с

пре пре ка ма услед ко му ни ка циј ских
ба ри је ра. Че сто се де ша ва да глу ва
осо ба код ле ка ра че ка и по не ко ли ко
са ти јер не зна да је про зва на, а здрав -
стве ни рад ни ци оче ку ју да је не ко до -
шао с глу вом осо бом. Ка да се при ли -
ком ку по ви не ави он ске кар те глу ва
осо ба из ја сни да јој је по треб на аси -
стен ци ја, на ае ро дро му их са че ка по -
моћ но осо бље са ин ва лид ским ко ли -
ци ма, а не ту мач зна ков ног је зи ка.

На јав ним сер ви си ма – РТС-у и
РТВ-у – пре во де се крат ке ве сти, по -
сто ји и пре вод сед ни ца Скуп шти не
Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не на
Ра дио-те ле ви зи ји Вој во ди не, али осим
то га пре во де свих оста лих са др жа ја
ни је ниг де мо гу ће ви де ти.

(На ста вак на стра ни 5)

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

Прилика за помоћ 6. мар та
Као што је већ по зна то, због за кон -
ских из ме на, до бро вољ ни да ва о ци
кр ви од сеп тем бра про шле го ди не
крв ви ше не да ју у Слу жби тран -
сфу зи је Оп ште бол ни це, већ са да
тај ху ма ни чин оба -
вља ју у про сто ри ја -
ма Цр ве ног кр ста,
у Ули ци Жар ка Зре -
ња ни на 15, и то са -
мо сре дом, од 9 до
12 са ти.

По ред то га, спро -
во де се и ак ци је до бро вољ ног да ва -
ла штва у шко ла ма и ком па ни ја ма,
а за све њих су са да, уме сто Тран -
сфу зи је, за ду же ни Цр ве ни крст и
За вод за тран сфу зи ју кр ви Вој во -
ди не. У ово до ба го ди не ре зер ве су
увек ни ске, па За вод апе лу је на гра -
ђа не да се ода зо ву ак ци ја ма да ва -
ла штва у сво јим гра до ви ма. По ред

ре дов не град ске ак ци је, ко ја је ре а -
ли зо ва на у сре ду, 27. фе бру а ра, дан
ка сни је, 28. фе бру а ра, крв су да ли
и уче ни ци Тех нич ке шко ле „23. мај”.

На ред ну при ли ку да ху ма ним ге -
стом да ва ња кр ви
не ком спа се те жи -
вот има ће те у сре -
ду, 6. мар та, од 9 до
12 са ти, у Цр ве ном
кр сту. Ис ко ри сти те
је! Да под се ти мо,
да ва о ци мо гу би ти

све здра ве осо бе му шког и жен ског
по ла од 18 до 65 го ди на уко ли ко
за до во ље ме ди цин ске усло ве и кри -
те ри ју ме на кон ла бо ра то риј ског и
ле кар ског пре гле да. Раз мак из ме ђу
два да ва ња код му шка ра ца је нај -
ма ње три ме се ца, а код же на нај -
ма ње че ти ри ме се ца.

Д. К.
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Панчевачки понос – Панука.

У Пољопривредној школи „Јосиф Панчић”

Снимио: Милан Шупица

Петак, 1. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Збо гом, за ви ча ју!
Ни ја ка ки ша ко ја је па да ла пре де сет да на ни је спре чи ла гра ђа не
Ско пља да на сим бо ли чан на чин из ра зе ре волт због све ма сов ни јег
исе ља ва ња из Ма ке до ни је. Сто ти не њих до не ли су ци пе ле и по ре ђа -
ли их ис пред згра де вла де те зе мље.

То ни је би ла би ло ка ква обу ћа, већ она ко ја је при па да ла њи хо -
вим нај дра жи ма пре не го што су за у век оти шли из Ма ке до ни је. Ста -
нов ни ци те др жа ве хте ли су да та ко ис ка жу свој ре волт по ли ти ча -
ри ма због ег зо ду са ко ји не пре ста је.

„По ру ка је ја сна, ово су ци пе ле на ших нај ми ли јих ко ји су на пу -
сти ли Ма ке до ни ју. Има на хи ља де па ри ци пе ла. Ова ко хо ће мо да
из ра зи мо на ше не го до ва ње због мо дер ног ег зо ду са – ма сов не еми -
гра ци је из Ма ке до ни је. То по ка зу ју по да ци Свет ске бан ке. Ова вла -
да не чи ни ни шта да то за у ста ви, не ма ју чак ни по дат ке ко ли ко љу -
ди се исе ли ло”, по ру чи ла је јед на ак ти вист ки ња ор га ни за ци је „Ми
за слу жу је мо бо ље”.

Од ла сци љу ди пре ко гра ни це у по тра зи за бо љим жи во том ни су
са мо ма ке дон ска спе ци фич ност. Ко фе ри се па ку ју ши ром Бал ка на
(у Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри итд.), а сто ти не оних
ко ји су пла ни ра ли да се од се ле и за у век оду из за ви ча ја ужур ба но
уче не мач ки, ен гле ски, нор ве шки, швед ски и дру ге је зи ке др жа ва
ко је су ши ром отво ри ле вра та за стра не рад ни ке.

На ме ће се пи та ње: ако је та ко са да, ка ко ће тек би ти, кад те зе мље
до дат но олак ша ва ју про це ду ре за усе ља ва ње они ма ко ји би хте ли
да ра де за ве ће лич не до хот ке не го у зе мља ма где жи ве. Исти не ра -
ди, пла те ко је се за ра ђу ју ов де, „на бр до ви том Бал ка ну”, од не ко ли -
ко сто ти на евра, од го ва ра ју по ло ви ни из но са ко ји се у за пад ној Евро -
пи ис пла ћу ју на име со ци јал не по мо ћи.

Дру го, па ра док сал но је да исе ља ва ње из Ма ке до ни је, Ср би је, Бо -
сне и Хер це го ви не и дру гих бал кан ских др жа ва не пре ста је упр кос
то ме што те др жа ве још увек ни су чла ни це Европ ске уни је!? Иа ко је
та ко, они ко ји су од лу чи ли да за у век оду на За пад, успе ва ју да на ђу
„ру пе” у за ко ни ма и да се исе ле у Не мач ку, Ау стри ју, као и у скан -
ди нав ске и дру ге зе мље ЕУ.

Ње ни ли де ри то до бро ви де, па су за то при јем но вих чла ни ца од -
ло жи ли за не ко дру го вре ме. Ако је са да та ко, ка ко би тек би ло ка да
би се Европ ска уни ја про ши ри ла и при ми ла но ве чла но ве? Уко ли ко
се зна да су сто ти не хи ља да Ср ба за у век про ме ни ли ме сто бо рав ка и
од се ли ли се из ове зе мље, ко ли ко љу ди би оста ло у Ср би ји да су тра
по ста не мо чла ни ца Европ ске уни је?

*  * *
Обо жа ва о ци спор та и ко шар ке мо гли су да одах ну на кон што се на
утак ми ци од и гра ној у не де љу по под не у дво ра ни „Алек сан дар Ни -
ко лић” по след њи пут чу ла су диј ска пи штаљ ка. Хва ла бо гу, све је ре -
ше но, иде мо на Свет ско пр вен ство у ко шар ци у Ки ни, по бе ди ли смо
Изра ел.

Драж те по бе де је у то ме што је рас по ло же на ре пре зен та ци ја под
вођ ством се лек то ра Ђор ђе ви ћа „пре га зи ла” и „раз би ла” про тив ни ка
с два де сет јед ним по е ном раз ли ке! До ду ше, ру ку на ср це, пла сман
на Свет ско пр вен ство из бо ри ли смо у по след њој утак ми ци ква ли -
фи ка ци ја, али да ли је то још ва жно?

Мно го је бит ни је да је се лек тор Ђор ђе вић по сле прет ход не утак -
ми це и по ра за ко ји смо пре тр пе ли од Есто ни је ус пео да на вре ме
мо ти ви ше и по диг не наш тим и да игра чи ма вра ти нео п ход но са -
мо по у зда ње. То се ја сно ви де ло у про шло не дељ ној утак ми ци, јер
смо на про сто „оду ва ли” ина че со лид ну еки пу Изра е ла, ко ја нас је
прет ход но по бе ди ла у пр вој ква ли фи ка ци о ној утак ми ци. Са ле Ђор -
ђе вић је по ка зао да зна зна ње и да ће Ср би ји још до но си ти ме да ље.

*  * *
У јед ном ти ра жном ен гле ском днев ном ли сту ових да на је об ја вље -
на ре пор та жа о на шем по зна том хи рур гу Мир ку Бум ба ши ре ви ћу,
ко ји је не дав но са успе хом опе ри сао во ди тељ ку „Пин ка” и вра тио
јој ру ку ко ја јој је по ки да на у са о бра ћај ној не сре ћи.

Ен гле ски но ви на ри су о ње го вом успе ху пи са ли као о чу ду, иа ко
то ни је био пр ви пут да је тај ле кар учи нио сли чан под виг. Он је ви -
ше пу та до са да са успе хом вра ћао на ду љу ди ма ко ји су оста ја ли без
пр сти ју и ру ку, због че га у ми кро хи рур ги ји ва жи за јед ног од нај бо -
љих на све ту.

Ме ђу тим, шта вре ди ка да се за ње га ма ло зна ло до не сре ће ко ју је
до жи ве ла во ди тељ ка „Пин ка”? Да ли је мо гло да бу де дру га чи је ако
се узме у об зир да укус јав но сти одав но дик ти ра ју та бло и ди и да су
њи хо ве пр ве стра не ре зер ви са не за зве зде ри ја ли ти шо уа, спор ти -
сте, кри ми нал це и естрад не лич но сти?

Пише: Михајло Глигорић

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

Има ли пра во Град ски од бор Со ци ја -
ли стич ке пар ти је Ср би је да и да ље ко -
ри сти про сто ри је у огром ној ку ћи у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на 17 ко је су
по сле Дру гог свет ског ра та на ци о на -
ли зо ва не и од у зе те не ка да шњим вла -
сни ци ма – јед на је од те ма у „Пан чев -
цу” број 4214, ко ји је иза шао из
штам пе 12. ок то бра 2007. го ди не.

Све је по че ло ка да је Град ски од бор
Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не пре
два на ест го ди на Град ском јав ном пра -
во бра ни ла штву упу тио пи смо у ко ме
је по ста вио пи та ње има ју ли пан че -
вач ки со ци ја ли сти пра во да и да ље ко -
ри сте ку ћу у Жар ка Зре ња ни на 17.
Град ско јав но пра во бра ни ла штво је
од го во ри ло и на ве ло да је спор на не -
крет ни на у вла сни штву др жа ве, те да
не ма ни чег спор ног у то ме што је ко -
ри сте пан че вач ки со ци ја ли сти.

Ме ђу тим, ау тор тог тек ста у „Пан -
чев цу” на вео је да је исти слу чај као
у Пан че ву по сто јао и у Ки кин ди, где
су та мо шњи со ци ја ли сти та ко ђе при -
сво ји ли ку ћу ко ја је би ла на ци о на -
ли зо ва на.

За раз ли ку од Пан че ва, зре ња нин -
ско јав но пра во бра ни ла штво, ко је је
би ло над ле жно за Ки кин ду, на -
ре ди ло је со ци ја ли сти ма да се
исе ле и да ис пра зне про сто ри је
ко је су ко ри сти ли. Ау тор тек ста
у на шем ли сту по ста вио је пи та -
ње ка ко је мо гу ће да у два слу ча -
ја бу ду до не те раз ли чи те од лу ке
и оце нио да је ти ме до ка за но да
др жав не ин сти ту ци је ра де у ин -
те ре су Со ци ја ли стич ке пар ти је
Ср би је.

„Пан че вац” број 4214 из ве -
шта вао је и о сед ни ци Град ског

ЗА ИСТИ ПРО БЛЕМ У ДВА ГРА ДА 
– РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ ОД ЛУ КЕ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

одр жа ној на ини ци ја ти ву
ло кал не по ли тич ке гру па -
ци је СПАС ко јом је обе ле -
же на сед мо го ди шњи ца од
ве ли ких де мон стра ци ја одр -
жа них ок то бра 2000. го ди не.
На њој је ис так ну то да ве ли -
ки број на ших гра ђа на и да -
нас осе ћа не за до вољ ство,
раз о ча ра ње и апа ти ју због
не ис пу ње них обе ћа ња по ли -
ти ча ра и њи хо вих пар ти ја.
Чу ло се и да је нео п ход но на -
ста ви ти бор бу мир ним сред -
стви ма ка ко би се ак ти ви ра -
ли они ко ји же ле да
до при не су бо љем жи во ту, а
му ка им је од по ли ти ке.
У „Пан чев цу” број 4214 мо -

гло је да се про чи та и о ве ли -
ким гу жва ма за пре глед на
ске не ру у Оп штој бол ни ци.
Др Ми лан Ко ви ја нић, та да -
шњи по моћ ник управ ни ка
бол ни це, тим по во дом је за
наш лист из ја вио да је ана ли -
за ма бро ја оних па ци је на та
ко ји се пре гле да ју на ске не ру
утвр ђе но да је тај ди јаг но стич -
ки апа рат мак си мал но ис ко -

ри шћен. Пре ма ње го вим ре чи ма, на
ње му се сва ко днев но та да пре гле да ло
по 20 па ци је на та, што је 50 од сто ви -
ше од про пи са ног нор ма ти ва. До дао
је да би број пре гле да них мо гао да бу -
де ве ћи ка да би ске нер ра дио у две
сме не, пре под не и по под не, до 19
са ти. Ме ђу тим, ни је би ло до вољ но ме -
ди цин ског осо бља за рад на том уре -
ђа ју, а ни нов ца ко јим би се пла тио
њи хов рад.

Михајло Глигорић

ве ћа на ко јој је јед -
на од та ча ка днев -
ног ре да би ла при -
ва ти за ци ја ло кал ног
ра ди ја и те ле ви зи је.
Ве ћи ном гла со ва је
усво јен за кљу чак да
не ма ни чег спор ног
у то ме да та ме диј -
ска ку ћа по ста не
при ват на и да ло -
кал на власт не ма
ни шта про тив то га.

Јед на од те ма на -
шег ли ста пре два на -
ест го ди на би ла је
при ва ти за ци ја Ста -
кла ре. Та фа бри ка је
јед на у ни зу оних ко -
је су про па ле и ко је
су уни ште не то ком
прет ход них го ди на,
али „Пан че вац” је
об ја вио по да так ко -
ји је на во дио на раз -
ми шља ње: ду го ви
Ста кла ре су про це -
ње ни на шест ми ли -

о на евра, а вред -
ност ње не имо ви не
на се дам на ест ми ли -
о на евра. Ка ко је он -
да мо гу ће да за њу
ни је би ло спа са? Иа -
ко су сти гле две по -
ну де за ку по ви ну те
фа бри ке, од њих
ника да ни је би ло
ништа.
Наш лист је из ве -

шта вао и о три би ни



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

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 ре ћи 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.

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

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

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

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

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

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

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Петак, 1. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Нај по зна ти ја 
ма ни фе ста ци ја у 
Ка ча ре ву оста ла је
без покровитеља!

Са мо не де љу да на по што је
окон ча на 32. „Сла ни ни ја да”,
Не над Но ва ко вић, ко ји се пре
две го ди не при хва тио по кро -
ви тељ ства над при ред бом, у
отво ре ном пи сму по ру чио је:
не ћу ви ше!

„Као ро ђе ни Ка ча ре вац, са
чи стим ср цем и пу ном ду шом
же лео сам да дам свој скро ман
до при нос уна пре ђе њу и раз во -
ју ’Сла ни ни ја де’ и да јој по -
мог нем да до би је не са мо на -
ци о нал ни већ и ме ђу на род ни
зна чај. То је основ ни раз лог
због ко га сам пре две го ди не, у
до го во ру с љу ди ма ко ји су ме
за мо ли ли, а ко ји су већ го ди -
на ма у овој при чи, од лу чио да
дам све од се бе и по мог нем
ње ном раз во ју. У ову при чу, без
на ме ре да се око ри стим или
за до би јем лич ну ко рист од пре -
у зи ма ња ’Сла ни ни ја де’, уло жио

Кул тур но-ку ли нар ски до га ђај
ви ше стру ко зна ча јан за ју жни
Ба нат, Сед ми ме ђу на род ни фе -
сти вал ру ске са ла те у Пан че -
ву, би ће одр жан у су бо ту, 2.
мар та, у До му Вој ске Ср би је,
од 17 са ти. Та да ће на Трг
му че ни ка број 1 до ћи
так ми ча ри, а у 19 са -
ти вра та ће би ти
отво ре на и за по -
се ти о це. Ма ни фе -
ста ци ја ће по че ти
по ста вља њем ру -
ских са ла та ка ко
би ко ми си ја мо гла
да поч не да ра ди. По -
сле до де ле на гра да при -
ли ку да де гу сти ра ју са ла ту
има ће и гра ђа ни.

Дру штво срп ско-ру ског при -
ја тељ ства „До си теј Об ра до вић”
из на шег гра да, уз по моћ Ту -
ри стич ке ор га ни за ци је Пан че -
ва, ор га ни зу је ову ма ни фе ста -

ци ју ме ђу на род ног ка рак те ра
с ци љем про мо ви са ња за мно -
ге на ро де на ци о нал ног ку ли -
нар ског спе ци ја ли те та, ко ји је
је дин ствен по то ме што га сва -
ко спре ма по свом ре цеп ту.

Овом до га ђа ју при су ство ва -
ће ве ли ки број пред -

став ни ка ам ба са да
при ја тељ ских зе ма -
ља, ми ни стар ста ва
Ср би је, Вој ске Ср -
би је, цр кве, дру -
шта ва срп ско-ру -
ског при ја тељ ства

из мно гих гра до ва,
на ци о нал них за јед -

ни ца, по ли тич ких пар -
ти ја, као и при вред ни ци.

Ор га ни за то ри оче ку ју да бу де
пре ма шен про шло го ди шњи
број уче сни ка од пре ко 100
так мича ра и ви ше сто ти на
посе ти ла ца.

С. Т.

У СУ БО ТУ, 2. МАР ТА

Фе сти вал ру ске са ла те
По ли цај ци С. П. (35) и С. Ј.
(29) из Пан че ва ухап ше ни су у
се лу Ба гр дан код Ја го ди не због
то га што су 26. фе бру а ра опљач -
ка ли ло кал ну по шту и укра ли
око 800.000 ди на ра, но вац ко -
ји је до пре мљен ра ди ис пла те
пен зи ја. Сло бо де су их ли ши -
ле њи хо ве ко ле ге из Ја го ди не
и Кра гу јев ца.

Ја го дин ска по ли ци ја је са -
оп шти ла да се сум ња да су они
ма ски ра ни ушли у по шту и уз
прет ње пи што љи ма од  рад ни -
це за шал те ром оте ли но вац.
На кон то га су утр ча ли у ау то -
мо бил „опел” ко ји је био пар -
ки ран у бли зи ни и по бе гли.
Пре пла ше на рад ни ца је смо -
гла сна ге да оба ве сти по ли ци -
ју, по сле че га је по че ла по те ра
за ло по ви ма и бло ки ран је цео
крај. 

Раз бој ни ци су за у ста вље ни и
ухап ше ни на под руч ју Кра гу -

јев ца. То ком пре тре са ау то мо -
би ла про на ђе ни су слу жбе ни
пи што љи ко је су ко ри сти ли то -
ком пљач ке, као и сав но вац
однет из поште у Багрдану.
Пре ма пр вим са зна њи ма, ухап -
ше ни по ли цај ци до са да ни су
уче ство ва ли у кри ми нал ним
ак тив но сти ма, а да би се то по -
у зда но утвр ди ло, спро во де се
про ве ре.

Ка ко пишу дневни листови,
осно ва но се сум ња да су ова
два по ли цај ца прет ход них ме -
се ци по кра ла и не ке по ште на
те ри то ри ји Но вог Са да, Сме -
де ре ва и Па ра ћи на. Пре ма из -
во ру из ис тра ге ко ји је ци ти -
рао тај днев ни лист, ка да би
од ла зи ли у пљач ке, на по слу
су узи ма ли сло бо дан дан, а раз -
бој ни штва су вр ши ли у да ни -
ма ка да је тре ба ло да се оба ви
ис пла та пен зи ја.

М. Г. 

ДВА ПАНЧЕВАЧКА ПОЛИЦАЈЦА У ПЉАЧКИ

Ухапсиле их колеге

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ОКРУ ГУ

Грип се повлачи

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.

УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.

ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

Цена: 6.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК 

+ ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.

Прегледе обавља

др Јован Рудић
(ГАК „Народни фронт”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПОЗНАТА ПРИРЕДБА КАО КОЛАТЕРАЛНА ШТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ СКАНДАЛА

„СЛА НИ НИ ЈА ДА” ТРЕ СЕ ПА РИЗ

сам сво ја лич на сред ства с на -
ме ром не да ми се вра те, већ
да на род Ка ча ре ва има од то га
нај ви ше ко ри сти”, на пи сао је
овај по зна ти пан че вач ки би -
зни смен на по чет ку свог обра -
ћа ња јав но сти.

У на став ку, он је на бро јао
сва до стиг ну ћа у 2018. и 2019.
го ди ни: по ве ћан број уче сни -
ка и по се ти ла ца, као и ви дљи -

вост на те ле ви зи ја ма с на ци -
о нал ном фре квен ци јом, да би
с не скри ве ном гор чи ном
констатовао:

„На рав но, као што то, на жа -
лост, го то во увек би ва у на шој
сре ди ни, по сто је љу ди ко ји не
мо гу да вам опро сте успех”.

Не ула зе ћи у об ја шња ва ње
овог су да, Но ва ко вић је, по сле
из ра жа ва ња за хвал но сти свима

ко ји су му по мо гли да тај успех
оства ри, сво је пи смо по ма ло
за го нет но за вр шио саве том оца
Та де ја Ви тов нич ког:

„Бо ље је тр пе ти увре ду не го
на не ти увре ду. Ако пре тр пи мо
увре ду, Го спод ће нам да ти сна -
гу и мир. Ако не пре тр пи мо
увре ду, са вест нам не ће да ти
ми ра. Са вест је бо жан ски суд
(у на ма)”.

У раз го во ру за „Пан че вац”
Не над Но ва ко вић је ка зао да
је „Сла ни ни ја да” за ње га за вр -
ше на при ча.

– Чо век ко ји је из ми слио
„Сла ни ни ја ду”, њен осни вач,
Ми ло ван Ћи ров ски, са да је са -
рад ник Кул тур ног цен тра Ср -
би је у Па ри зу. Као та кав, на -
шао се у цен тру сва ђе две ју за -
ва ђе них стру ја у Ми ни стар ству
ино стра них по сло ва и на ме ти
та бло и да. По че ли су да вре ђа -
ју и ме не као ње го вог при ја те -
ља и це лу „Сла ни ни ја ду”. А ја
сам озби љан чо век, ба вим се
озбиљ ним по сло ви ма и то ми
не тре ба у жи во ту – био је уз -
др жан са да већ бив ши по кро -
ви тељ „Сла ни ни ја де”. Р. Т.

Уку пан ин тен зи тет ак тив но сти
ви ру са гри па у Ју жно ба нат ском
окру гу у пе ри о ду од 18. до 24.
фе бру а ра је ис под ни воа сред -
њег ин тен зи те та и дво стру ко је
ни жи у од но су на про шлу не -
де љу по сма тра ња са опа да ју -
ћим трен дом у свим оп шти на -
ма – по ка зу ју ре зул та ти сен ти -
нел над зо ра ко ји је вр ши ло 19
док то ра над по пу ла ци јом од
25.865 ста нов ни ка. У из ве шта -
ју За во да за јав но здра вље Пан -
че во на во ди се да је ак тив ност
ви ру са гри па у оп шти ни Вр -
шац дво стру ко ни жа и из над је
сред њег ин тен зи те та; у Али бу -
на ру и Ко ва чи ци је сред њег ин -
тен зи те та; у Пан че ву и Ко ви ну
ис под сред њег ин тен зи те та, док

се у План ди шту, Опо ву и Бе лој
Цр кви не ре ги стру је.

Ин фор ма ци је о бро ју обо ле -
лих од гри па ко ји се тре нут но
ле че у пан че вач кој Оп штој бол -
ни ци овог пу та, на жа лост, не
мо же мо да об ја ви мо, бу ду ћи
да нам је у тој здрав стве ној
уста но ви са оп ште но да они ви -
ше ни су над ле жни да пру жа ју
ту вр сту ин фор ма ци ја. На и ме,
по кра јин ски За вод за јав но
здра вље од лу чио је не дав но да
је је ди на уста но ва за ду же на за
об ја вљи ва ње по да та ка о епи -
де ми о ло шкој си ту а ци ји у на -
шој др жа ви Ин сти тут за јав но
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо -
ва но вић Ба тут”.

Д. К.

БА ХА ТОСТ ФИР МЕ „М & M PETAKOVIĆ TRADE”

Чест гост у суд ни ци
Др жа ва у др жа ви

Јав ност се ве о ма за ин те ре со ва -
ла за по сло ва ње фир ме „М &
M Petaković Trade”: од про шлог
че тврт ка сти гло нам је још не -
ко ли ко ин фор ма ци ја. Оне не -
про вер љи ве, на рав но, ни смо
узе ли у об зир, али би ло је и
оних од дру ге сор те, за чи ју по -
твр ду је би ло до вољ но окре ну -
ти не ко ли ко бро је ва те ле фо на.

По у зда но је да је про тив вла -
сни ка те фир ме Ла за ра Пе та -
ко ви ћа би ла по кре ну та ис тра -
га због те шког де ла про тив без -
бед но сти јав ног са о бра ћа ја, јер
је иза звао те шку са о бра -
ћај ну не сре ћу. Пред -
мет је сти гао у
Основ но јав но ту -
жи ла штво, а епи -
лог се не зна по -
што је убр зо, уз
по моћ не ких три -
ко ва – не стао.

Пе та ко ви ће ву
ба ха тост по ка зу -
је и то што је

2016. го ди не огла шен кри вим
за те шко де ло про тив оп ште
си гур но сти: од екс пло зи је ци -
стер не по ги ну ла је јед на осо ба,
ко ја ни је би ла у рад ном од но су
код њега. Осу ђен је на го ди ну
да на за тво ра, услов но на пет.

Да под се ти мо, нај пре смо об -
ја ви ли да нам је Удру же ње срп -
ских тех нич ких пре гле да
(СТЕП), огра нак за ју жни Ба -
нат, по сла ло са оп ште ње у ко -
ме сто ји да фир ма „М & M Pe-
taković Trade” је ди на на те ри -
то ри ји на шег ре ги о на не по -
шту је је дин стве ну це ну тех нич -
ког пре гле да во зи ла, те да за то
по сто је на ја ве из број них оси -

гу ра ва ју ћих ку ћа да ће им по -
ву ћи по ли се из про да је, што

би гра ђа ни ма до не ло до -
дат не тро шко ве при ли -
ком ре ги стра ци је.

По зва ли смо по том
Пе та ко ви ћа, ко ји је у
теле фон ском раз го во ру

од био на шу мол бу да нам
да имејл адре су ка ко

би смо ко му ни ци -
ра ли.

То је је ди ни
раз лог због
ко јег су чи -
та о ци ус -
к р а  ћ е  н и
за ње го ве
к о  м е н  -

таре.
С. Т.



По треб но је раз дво ји ти две ства ри. Пр во, гра ђан ка је
до би ла де те и то је пот пу но део ње не при ват но сти ко -
ји не тре ба да бу де у ин те ре су јав но сти, као ни чи ње -
ни ца да се ње на де вој ка ба ви јав ним по слом. Би ло ка -
кви на па ди због њи хо ве же ље да има ју де те су не при -
хва тљи ви. Ме ђу тим, дру га ствар је прав на пра зни на у
ко јој се на ла зи и пре ми јер ка, и то за чи тав низ си ту а -
ци ја у ко ји ма се на ла зе исто пол ни парт не ри: имо ви -
на, на сле ђи ва ње, по се те у бол ни ци, ро ђе ње де те та. То
је од го вор ност свих вла сти у Ср би ји, а на ро чи то ове
са да шње, јер по сто ји ве о ма ја сан ме ђу на род ни стан -
дард у по след ње три го ди не. Пред сед ник Ср би је, пре -
ми јер ка и вла да ју ћа пар ти ја мо ра ју да се из ја сне у ве -
зи са овим пи та њи ма и пред ло же за ко не, јер је не при -
хва тљи во обра зло же ње да „са да ни је вре ме”.

(Прав ник Civil Right Defenders-а Го ран Ми ле тић,
„Да нас”, 22. фе бру ар)

* * *

И за и ста су на ша дру штва да нас фа ши зи ра на. Да кле,
до го ди ла се та та ко зва на по мир ба. У Хр ват ској је то
био др жав ни про јект. Од нос пре ма уста штву ни је био
сен ти мен тал не или уста шо но стал ги чар ске на ра ви,
не го је био озби љан др жав ни про је кат, јер смо ми за -
и ста сру ши ли 3.000 ан ти фа ши стич ких спо ме ни ка.
Та ко смо се ми ри ли и по сле ди це то га да нас жи ви мо.
Као што се у Хр ват ској ства ра че сто ан ти фа ши стич -
ки уго ђај за кон зу ма ци ју фа ши зма, та ко је и Ву чић
ве ли ки мај стор у то ме да ис ко ри сти де мо крат ску под -
ло гу или псе у до де мо крат ску под ло гу за прак ти ко ва -
ње кла сич не ау то кра ти је. Ина че, те при че ни ка да не
за вр ше до бро ни по глав не ак те ре, та ко да он има
раз лог да се бо ји. И ми слим да је до бро да се бо ји, ако
се бо ји.

(Хр ват ски но ви нар Вик тор Иван чић, сајт „021”, 
20. фе бру ар)

* * *

Ду жни смо да вам ка же мо исти ну: са да шње ста ње
Европ ске уни је не омо гу ћа ва но ва при дру жи ва ња у
за до во ља ва ју ћим усло ви ма – ка ко за са му Европ ску
уни ју, та ко и за но ве др жа ве ко је би јој се при дру жи -
ле. Мо ра мо да ре фор ми ше мо ЕУ и да из вр ши мо ре -
ви зи ју ње ног функ ци о ни са ња. Али та ко ђе же лим да
под се тим да др жа ве кан ди да ти мо ра ју да ис пу не све
кри те ри ју ме ко ји се од но се на сва ко по гла вље. Ми -
слим да по сто је два глав на иза зо ва. Нај пре – ја ча ње
вла да ви не пра ва. Те ре фор ме зах те ва ју по све ће ни рад,
укљу чу ју ћи и рад с ци вил ним дру штвом. Же ља за
при кљу чи ва ње ЕУ под ра зу ме ва да бу ду пред у зе те све
ме ре ка ко би се, на при мер, га ран то ва ли, по сло ву за -
ко на и у прак си, сло бо да ме ди ја, не за ви сна пра во суд -
на власт, за шти та лич них по да та ка, ефи ка сна бор ба
про тив ко руп ци је и ор га ни зо ва ног кри ми на ла.

(Ми ни стар ка за ду же на за европ ске по сло ве у Вла ди
Фран цу ске На та ли Ло а зо, „По ли ти ка”, 25. фе бру ар)

* * *

Зна ју ћи тур бу лент ну исто ри ју Бал ка на то ком де ве -
де се тих, ка да сам ја био ам ба са дор у СР Ју го сла ви ји,
сма трам да је ја ко ва жно да ЕУ при ми зе мље за пад -
ног Бал ка на, да це мен ти ра мир и да до не се еко ном -
ски про спе ри тет, ко ји за сад из о ста је. За Ср би ју је из -
у зет но ва жно да по ста не чла ни ца ЕУ. То би би ла
адре на лин ска еко ном ска ин јек ци ја. То би по пра ви -
ло мо гућ но сти Ср би је у тр го ви ни, не са мо са су се ди -
ма већ с це лим све том. Зна те, ја сам огор чен од лу -
ком бри тан ског на ро да на ре фе рен ду му да на пу сти -
мо ЕУ. Во лео бих ка да би то мо гло да се по ни шти.
Исти на је да ви дим мно го ма на у ЕУ и да мо ра да се
ре фор ми ше, али ре ше ње за ЕУ мо ра да се тра жи у
њој, а не ван ње.

(Не ка да шњи ам ба са дор Ве ли ке Бри та ни је у СР Ју -
го сла ви ји Ај вор Ро бертс, те ле ви зи ја Н1, 25. фе бру ар)

* * *

Фа сци нант но је то што ни ко не зна да об ја сни шта је
раз гра ни че ње. Оно под се ћа на Рор ша хов тест ко ји се
ко ри сти у пси хо ло ги ји, ка да па ци јен ти тре ба да учи -
та ју на шта их асо ци ра ју цр не мр ље на бе лом па пи ру,
ко је не зна че ни шта, са ме по се би. Не зна мо да ли је
раз гра ни че ње 200 ме та ра по ме ра ња гра ни це на Ко па -
о ни ку, да ли су то Га зи во де, раз ме на ве ли ког де ла те -
ри то ри је или не што че твр то. Што ви ше при ча ју о то -
ме, све ма ње зна мо шта то зна чи.

(Не ка да шњи ам ба са дор СРЈ у САД Иван Ву ја чић,
сајт kossev.info, 25. фе бру ар)

4 ПОЛИТИКА
Петак, 1. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

КОНЦЕПТ

ОДРЖАНО ЧЕТВРТО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Нормално је да се чује и друго мишљење

НОВИНАРСКА УДРУЖЕЊА ОСУДИЛА НАПАД НА НОВИНАРА НЕНАДА ЖИВКОВИЋА

Гушење права грађана на јавно информисање

Грађански карактер
ових протеста 
најбоље дочарава 
то што су на једном
месту били 
разнородни људи

Лоше временске прилике, хла-
дан ветар и киша утицали су
на то да на четвртом протесту
под називом „1 од 5 милиона”
у нашем граду присуствује ма-
ње Панчевки и Панчеваца не-
го што је то било у претход-
ним навратима. Испред Кул-
турног центра на Корзоу, 22.
фебруара, било је неколико сто-
тина грађана.

Расположени говорници су
понудили низ аргумената како
би описали садашње стање у
држави. Професорка у пензији
Бранислава Костић, политико-
лог, објаснила је да грађански
карактер ових протеста најбоље

дочарава чињеница да су на
једном месту и аполитични и
присталице левих и десних пар-

тија, чланови најразличитијих
организација – разнородни љу-
ди, које су ујединиле жеље за
успостављањем „система у ко-
ме ће бити нормално да се чу-
је другачије мишљење” и сме-
на садашње власти.

Најдемократскији начин за
то су избори, рекла је, али, пре
тога треба ослободити медије

и из бирачких спискова избри-
сати умрле и оне који више не
живе у Србији, наглашавајући
да су „протести борба против
једноумља”.

Чувени спортски комента-
тор Милојко Пантић прочитао

је свој есеј под називом „Мр-
жња”, а некадашњи уредник
„Панчевца” Ненад Живковић,
у стилу који његови читаоци
добро знају, директно и на мо-
менте грубо и без бирања ре-
чи, поименце је прозивао но-
сиоце власти у граду, претећи
„некима лустрацијом, а неки-
ма суђењем”.

Грађани су затим шетали
улицама Војводе Радомира Пут-
ника, Карађорђевом и Браће
Јовановић до зграде Фонда пен-
зионог и инвалидског осигура-
ња, на чија су врата окачене
протестне поруке.

Следећи протест је заказан
за 1. март.

За штит ни ку гра ђа на 
Пан че ва у 2018. 
го ди ни обра ти ло се
1.127 осо ба

Омољ ча ни пла ни ра ли 
бу џет од че тири, а
Ива нов ча ни се дам
ми ли о на ди на ра

Чла но ви град ске вла де на „ме -
ни ју” су 26. фе бру а ра има ли
два на ест та ча ка. Ни је би ло те -
ма ко је су се по себ но ис ти ца -
ле, па ће мо кре ну ти ре дом.

Нај пре је пред ста вљен го ди -
шњи из ве штај о ра ду Град ског
шта ба за ван ред не си ту а ци је за
2018.

Ку пље не 52 ра ке те

Овај штаб је пра тио рад зим -
ске слу жбе и вр ше не су при -
пре ме за мо гу ће по пла ве, а у
пе ри о ду од ју на до сеп тем бра
са ра ђи вао је с Ре пу блич ком ве -
те ри нар ском ин спек ци јом с об -
зи ром на то да се у Ру му ни ји
по ја ви ла африч ка ку га сви ња.
Мак си мал но су ан га жо ва не све
ве те ри нар ске ин спек ци је.

Оства ре на је са рад ња и с ра -
дар ским цен тром у Са мо шу,
где је штаб ор га ни зо вао осам -
на ест по љо чу ва ра као про тив -
град не стрел це – Пан че во је ку -
пи ло 52 ра ке те, од ко јих је по -
тро ше но 17 то ком три да на деј -
ство ва ња.

Из ве штај о ак тив но сти ма за -
штит ни ка гра ђа на Пан че ва за
2018. го ди ну са др жи де та ље о
обра ћа њи ма гра ђа на – то ком
про шле го ди не би ло их је 1.127.
Под не те су 152 при ту жбе, па
је то ли ко пред ме та и фор ми -
ра но. За штит ник гра ђа на спро -
во дио је по ступ ке по во дом 46
при ту жби ко је су се од но си ле
на рад ор га на упра ве; нај ви ше
по сту па ка би ло је про тив оде -
ље ња ко му нал не и гра ђе вин -
ске ин спек ци је.

би се ску пља ла с њи ва. Је дан
од парт не ра је ЈКП „Гре ја ње”.

Те ме су би ле и фи нан сиј ски
пла но ви МЗ Омо љи ца и МЗ
Ива но во. Омољ ча ни су пла ни -
ра ли укуп не бу џет ске при хо де
у из но су од 3.900.000, а Ива -
нов ча ни од 6.933.769 ди на ра.
Пре зен то ван је го ди шњи из ве -
штај о ра ду Жал бе не ко ми си је
Град ске упра ве за 2018. Ре че -
но је да су одр жа не са мо две
сед ни це ко ми си је: на јед ној од

њих као нео сно ва на је од би је -
на жал ба слу жбе ни ка ГУ.

На кра ју, Елек тро ди стри бу -
ци ји је да то пра во слу жбе но -
сти про ла за на јед ној град ској
пар це ли и усво јен је за кљу чак
ко јим је да та са гла сност бре -
сто вач ком До му кул ту ре да из -
да по слов ни про стор.

На рад јав них пред у зе ћа под -
не то је 60 при ту жби, а по ло -
ви на њих ти ца ла се ЈКП-а „Во -
до вод и ка на ли за ци ја”. Код
уста но ва се нај че шће по ми ње
ПУ „Деч ја ра дост”. Гра ђа ни су
се жа ли ли и на ор га не ре пу -
блич ког и по кра јин ског ран га
– пен зи је су би ле основ на те -
ма. Би ло је и су ко ба из ме ђу
ком ши ја и ро ђа ка; за штит ник
гра ђа на је углав ном пред ла -
гао ме ди ја ци ју.

Пот пу ни ја ана ли за на ве де -
ног, с при ме ри ма, са др жи на је
из ве шта ја ко ји се мо же на ћи
на сај ту Гра да.

„Под гре ва ње” би о ма се

Из нет је по том На црт за кључ ка
о при сту па њу из ра ди Стра те ги -
је бри ге о мла ди ма Пан че ва од
2019. до 2023. го ди не. Прет ход -
на је би ла оро че на до 2017.

По чет ком фе бру а ра је већ -
ник за ду жен за кул ту ру Не ма -
ња Ро тар за по чео про цес ти ме
што је под нео ини ци ја ти ву да
се по кре не по сту пак из ра де.
По што она про ђе Ве ће и Скуп -
шти ну гра да, гра до на чел ник ће
офор ми ти тим ко ји ће се по за -
ба ви ти овом ма те ри јом.

Ре сор на чла ни ца Ве ћа Су за -
на Јо ва но вић го во ри ла је о Про -

гра му уна пре ђе ња со ци јал не
за шти те гра да Пан че ва за 2019.

– Овај до ку мент нам је ва -
жан јер је онај стра те шки ис -
те као 2018. По сто је три ци ља:
уна пре ђе ње по сто је ћих и раз -
ви ја ње но вих услу га со ци јал не
за шти те, чи ме да је мо ди рект -
ни ју по др шку ко ри сни ци ма;
фи нан сиј ска по др шка ре а ли -
за ци ји го ди шњих про гра ма
удру же ња ко ја се ба ве осо ба ма
са ин ва ли ди те том и те шко обо -
ле лим чла но ви ма; рад на ева -
лу а ци ји и мо ни то рин гу упра -
во ис те клог стра те шког до ку -
мен та, јер он тре ба да пру жи
пре по ру ке за из ра ду но вог план -
ског ак та – об ја сни ла је Су за на
Јо ва но вић и до да ла да су за
ове на ме не опре де ље на бу џет -
ска сред ства у укуп ном из но су
од че тр на ест ми ли о на ди на ра.

Усво је ни су пред ло зи за кљу -
ча ка по во дом Ме мо ран ду ма о
раз у ме ва њу у ве зи са ДКТИ про -
јек том срп ско-не мач ке са рад -
ње – „Енер гет ска ефи ка сност у
јав ним згра да ма” и пи сма по -
др шке у ве зи са ГИЗ–ДКТИ про -
гра мом „Раз вој одр жи вог тр -
жи шта би о е нер ги је у Ср би ји”.
Ра ди се о хи брид ном ко ри шће -
њу ви ше вр ста енер ге на та, а
ме ђу њи ма је и би о ма са, ко ја

На „менију” дванаест тема

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ТРИ ЦИ ЉА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Медијски линч – тим речима
су медијска удружења окарак-
терисала „извештаје” које је РТВ
Панчево уперило против пан-
чевачког новинара Ненада Жив-
ковића после његовог говора на
грађанском протесту. Сва но-
винарска удружења у Србији
најоштрије су осудила прилог
који се појавио на Телевизији
Панчево одмах након Живко-
вићевог иступа 22. фебруара.

У заједничком саопштењу
НУНС-а и НДНВ-а стоји да је
Живковић „представљен као др-
жавни непријатељ”, уз епитете
„смрад”, „сепаратиста”, „класич-
на лажовчина”, „дангуба”, „ли-
цемер” и „заговорник насиља”.

НУНС и НДНВ су упозори-
ли јавност да „обрушавање на
професионалне новинаре... за
циљ има потпуно гушење сло-
боде медија и права грађана

на јавно информисање”, каже
се у саопштењу, уз позив гра-
ђанима да „стану у одбрану
професионалних новинара, јер
је то једини начин да заштите
и своја права и да и сами оста-
ну слободни, јер друштво које
не штити слободу говора не
може бити демократско”.

Истовремено, УНС је оценио
да „медијско дискредитовање
неистомишљеника није при-

хватљиво било да потиче од
носилаца јавних функција би-
ло од самих медија”. Живко-
вић је УНС-у рекао да овај при-
лог схвата као „цртање мете на
неистомишљеницима”.

И неки панчевачки медији
огласили су се протестом због
оваквог односа према јавној ре-
чи, а и редакција листа „Панче-
вац” придружује се осуди гово-
ра мржње с било које стране.

За унапређење
социјалне заштите
грађана Панчева
одвојено је 
14 милиона динара.

Страну припремио
Синиша 

Трајковић
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Свет ски дан енер гет ске ефи ка сност
обе ле жа ва се сва ке го ди не 5. мар та у
част пр вог са стан ка свет ских екс пе -
ра та, одр жа ног 1998. го ди не у Ау -
стри ји, где се раз го ва ра ло о енер гет -
ској кри зи и ње ним мо гу ћим ре ше -
њи ма. Енер гет ска ефи ка сност под ра -
зу ме ва сма ње ње гу бит ка енер ги је без
на ру ша ва ња ком фо ра, стан дар да жи -
во та или еко ном ске ак тив но сти.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко ли -
ко они во де ра чу на о енер гет ској ефи -
ка сно сти и ка ко ште де енер ги ју.

РА ДЕ СТАН КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Ми смо у на шој ку ћи про ме ни ли

сто ла ри ју. Не осе ти се не ка дра стич -
на про ме на. Згра да не ма цен трал но
гре ја ње, па се гре је мо на стру ју. Ра -
чун се не што ма ло про ме нио на кон
за ме не про зо ра и вра та. Жи ви мо у
ста ри јој згра ди и по треб но је убе ди -
ти све ста на ре да уче ству ју у не ким
озбиљ ним ра до ви ма, као што је по -
ста вља ње изо ла ци је. У мо јој згра ди
по ла ста на ра чи не пен зи о не ри, а они
ни су у фи нан сиј ској мо гућ но сти да
ин ве сти ра ју. То су ску пи ра до ви. Ве -
ли ки про блем је и што пен зи о не ри
углав ном има ју де цу ко ја не ма ју по -
сао и он да се до ста по ма же њи ма. Је -
ди но што сва ко мо же да ура ди, је сте
да ску пи но вац и про ме ни сто ла ри ју.

ГЛИ ГОР СТО ЈА НОВ, 
ва ри лац у пен зи ји:

– Ни смо би ли у мо гућ но сти да не -
што ве ли ко ра ди мо на ку ћи, а и ни је
би ло ве ли ке по тре бе, јер је то но во -
град ња. За гре ја ње ко ри сти мо др ва и
ра ци о нал но гре је мо све про сто ри је.
Во ди мо ра чу на да га си мо све тла ка -
да не ма по тре бе да бу ду укљу че на.
Мла ди че сто за бо ра вља ју, али их ми
ста ри ји с вре ме на на вре ме опо ми -
ње мо. У ку ћи има мо и ште дљи ве и
обич не си ја ли це.

АЛЕК САН ДАР СТА НОЈ ЛО ВИЋ, 
ар хи тек та:

– Штед ња енер ги је је ве о ма ва -
жна, и то на ви ше ни воа, не са мо на
ин ди ви ду ал ном, по ро дич ном. Јед -
ног да на ће мо по тро ши ти све ре зер -
ве ко је има мо и не знам где ће мо
на ћи за ме ну. Не би би ло у ре ду да
на ред не ге не ра ци је оста ну без енер -
гет ских ре сур са. Тре ба ло би да се га -
се сви по тро ша чи ко ји тро ше во ду и
стру ју. Ме ни је жао што жи ви мо у
ста ну ко ји има цен трал но гре ја ње,
па до би ја мо енер ги ју ко ју не мо же -
мо да кон тро ли ше мо, али то је си -
стем ска ствар. Тре ба ло би да спу -
сти мо ни во по тро шње по себ но за све -
тло. На ше за јед ни це и гра до ви су
све тло сно оп те ре ће ни. По сто ји доста

не по треб ног светла но ћу по гра до -
ви ма. Ми слим да би це на стру је мо -
гла да ути че на свест љу ди. Сма трам
да је це на стру је ни ска, па је љу ди
ра си па ју. Не би би ло до бро да се она
по ве ћа, али мо жда би то не што
решило.

БО СИЉ КА АН ДРИЋ, пен зи о нер ка:
– Бри нем о енер гет ској ефи ка сно -

сти. Па зим да не тро шим пре ви ше
во де и ко ри стим стру ју ка да је јеф ти -
ни ја. Ми слим да је ва жно да се ште -
ди енер ги ја и због фи нан си ја.

РАД МИ ЛА МРК ШИЋ, пен зи о нер ка:
– Во дим ра чу на о уште ди енер ги је.

За ме ни ла сам кла сич не си ја ли це ште -
дљи вим. Тро шим ра ци о нал но во ду.
Гре јем се на др ва, па са ма кон тро ли -
шем по тро шњу огре ва.

ВЕР КА ТРИ МОВ СКА, тр гов ки ња:
– Про ме ни ли смо си ја ли це у ста ну

и во ди мо ра чу на да све тла не бу ду
укљу че на без по тре бе. Та ко ђе, за ме -
ње на је сто ла ри ја и во дим ра чу на о
аде кват ној упо тре би бој ле ра. Ако не
па зи мо, не мо же мо фи нан сиј ски да
из др жи мо. Стру ја је, по мом ми шље -
њу, до ста ску па.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Б. АНДРИЋА. СТАНОЈЛОВИЋ Р. МРКШИЋ В. ТРИМОВСКА

КО ЛИ КО ВО ДИ ТЕ РА ЧУ НА О ЕНЕР ГЕТ СКОЈ ЕФИ КА СНО СТИ?

Ра ци о нал на по тро шња во де и стру је

Г. СТОЈАНОВР. СТАНКОВИЋ

ХРОНИКА

(Наставак с 1. стране)

На род на по сла ни ца под вла -
чи да не до вољ но ин фор ми -
са ни сма тра ју да су ти тло -
ва ње или кај рон (текст ко ји
кли зи по екра ну зде сна на -
ле во) пра ва ме ра при ли ком
при ла го ђа ва ња са др жа ја.
До да је:

– Ме ђу тим, то ни ка ко не
мо же за ме ни ти срп ски зна -
ков ни је зик, јер је пи са ни
срп ски или стан дар ди зо ва -
ни срп ски је зик за пра во дру -
ги је зик глу вих. Илу стра ци -
је ра ди, за ми сли те да не ки
је зик по зна је те на ни воу Б1
и да по ку ша ва те да на том
је зи ку по мо ћу ти тла или
кајро на до би је те ин фор ма -
ци ју. Зву чи при лич но
компли ко ва но.

Она је де ци ди ра на у тврд -
њи да срж про бле ма ле жи у
обра зов ном си сте му Ср би је.

– Баш та ко, и то на не ко -
ли ко ни воа. Нај пре, тре ба
уве сти мо гућ ност би лин гвал -
ног обра зо ва ња где би глу ве
осо бе, ко ји ма је ма тер њи је -
зик срп ски зна ков ни, мо гле
да уче и пи са ни срп ски је -
зик, чи ме би се оства ри ла
мо гућ ност да глу ви чи та ју и раз у ме ју
са др жа је ко је не мо гу раз у ме ти ако
по зна ју са мо зна ков ни је зик. По ред
то га, тре ба ло би у окви ру уни вер зи -
тет ских сту ди ја отво ри ти оде ље ње ко -
је би се ба ви ло из у ча ва њем зна ков ног
је зи ка, а оно што је је дан од не за о би -
ла зних усло ва, је сте да се стра те шки
по ве ћа број до бро об у че них и цер ти -
фи ко ва них ту ма ча за зна ков ни је зик.
У Ср би ји не по сто ји фор мал но обра -
зо ва ње ту ма ча, већ су нај струч ни ји
ту ма чи углав ном де ца глу вих ро ди -
те ља ко ји ма је зна ков ни је зик та ко ђе
ма тер њи – сли ко ви та је Љуп ка Ми -
хај лов ска.

По ли ти ка, шта је то?

Као што је по ме ну то, го то во да не ма
сег мен та жи во та из ког глу ве осо бе
ни су ис кљу че ње, а на род на по сла ни -

од лу чи за ко га да гла са? Мо -
же ли се за та кву си ту а ци ју
упо тре би ти би ло ко ја дру га
реч осим ре чи – дис кри ми -
на ци ја. У обра ћа њи ма ра зних
по ли тич ких ли де ра, би ло да
се ра ди о они ма на вла сти,
би ло о они ма ко ји де лу ју опо -
зи ци о но, че сто мо же мо чу ти
да др жа ва тре ба да се ста ра о
свим гра ђа ни ма, али из гле да
да љу ди на мар ги ни не спа -
да ју у све – ка же она.

Глуви на јавној сцени

С об зи ром на то да је Љуп ка
Ми хај лов ска на род на по сла -
ни ца, да се и са ма ба ви по -
ли ти ком, на ме ће се ло гич но
пи та ње шта пар ти ја у ко јој
је чла ни ца ши рег пред сед -
ни штва пред у зи ма у ве зи са
овим пи та њи ма.
– Стран ка мо дер не Ср би је
уло жи ће све на по ре да сво је
по ли тич ке по ру ке и са др жа -
је учи ни при сту пач ним сви -
ма, уз ве ли ка оче ки ва ња да
ће под ста ћи глу ве осо бе да
по ста ну по ли тич ки ак тив ни -
је на би ло ко ји на чин и кроз
би ло ко ју по ли тич ку оп ци ју
ко ја им се учи ни бли ском.

Љу ди ко ји нам у то ме по ма жу, ме ђу
ко ји ма су не ки ис так ну ти ли де ри у
бор би за уна пре ђе ње по ло жа ја глу вих
и ту ма чи срп ског зна ков ног је зи ка,
нису при пад ни ци ни ти про мо те ри 
СМС-а, већ они ко ји су нам пру жи ли
ру ку са рад ње у те жњи да се обез бе ди
пра во да у са вре ме ном и мо дер ном
до бу сва ко бу де ин фор ми сан – об ја -
шња ва Љуп ка Ми хај лов ска.

На род на по сла ни ца по ен ти ра обе -
ћа њем да ће „уско ро би ти об ја вље ни
при сту пач ни са др жа ји” и по зи ва све
оне ко ји су за ин те ре со ва ни да финан -
сиј ски или на би ло ко ји дру ги на чин
по мог ну ства ра њу та квих са др жа ја да
се ја ве СМС-у, ка ко би за јед но омо гу -
ћи ли глу вим љу ди ма да оства ре пра -
во на ин фор ми са ње и по ли тич ку пар -
ти ци па ци ју.

С. Трај ко вић

ца је хте ла да се ов де по себ но освр не
на уче шће глу вих осо ба у по ли ти ци.

– Иа ко у вре ме пред из бор не кам па -
ње по сто ји за кон ска оба ве за да се обез -

бе ди пре во ђе ње пред из бор ног про гра -
ма на зна ков ни је зик на РТС-у, по ста -
вља се пи та ње шта је са свим прет ход -
ним ак тив но сти ма ко је по ли тич ки су -
бјек ти спро во де, а о че му глу ви не ма -
ју ни ка кве ин фор ма ци је. На осно ву
че га ова ко ве ли ка гру па љу ди мо же да

МОЈ СТАВ: ЉУП КА МИ ХАЈ ЛОВ СКА, НА РОД НА ПО СЛА НИ ЦА

АКО СМО ГЛУ ВИ, НИ СМО ГЛУ ПИ
ПРОСЛАВА ПРЕШЕРНОВОГ ДАНА

Посвета великанима
књижевности

Посебно признање за 
Панчево у области 
равноправности и 
недискриминације

На свечаном скупу поводом доделе
награда на Националном годишњем
такмичењу за избор најбоље праксе
у примени принципа добре управе
на локалном нивоу у 2018, одржа-
ном 21. фебруара у Београду, Град
Панчево добио је посебно признање
у области равноправности и неди-
скриминације.

Присутне су по-
здравили Бранко
Ружић, министар
државне управе и
локалне самоупра-
ве, Њ. е. Филип Ге,
амбасадор Швај-
царске у Београ-
ду, Ђорђе Стани-
чић, генерални се-
кретар Сталне
конференције гра-
дова и општина
(СКГО), и Мике-
ла Телатин, шефи-
ца Канцеларије
Уједињених наци-
ја за пројектне
услуге у Србији.

Ово такмичење
је део пројекта „Унапређење доброг
управљања на локалном нивоу”. Спро-
воде га Министарство државне упра-
ве и локалне самоуправе и СКГО у
оквиру програма „Подршка Владе
Швајцарске развоју општина кроз уна-
пређење доброг управљања и соци-
јалне укључености – Swiss PRO”, који
реализује Канцеларија Уједињених
нација за пројектне услуге (УНОПС).

Задатак Комисије био је да утвр-
ди добитнике награда и посебних
признања у четири категорије, на

основу критеријума за верификацију
и оцењивање пристиглих пријава за
области „Ефикасност и дело-
творност”, „Транспарентност и уче-
шће јавности у раду локалне самоу-
праве”, „Одговорност и владавина
права” и „Равноправност и одсуство
дискриминације”.

Наш град је добио признање на
основу пројекта „Мониторинг и ева-
луација услуга социјалне заштите”.
Панчево је сагледано као један од со-
цијално најодговорнијих градова у
Републици Србији када је у питању

сензибилисаност
и отвореност за
улагања у систем
социјалне зашти-
те на локалном
нивоу. Политику
развоја система
социјалне зашти-
те Панчево спро-
води деценијама.
Сврха мониторин-
га и евалуације је
да се обезбеди ди-
ректна подршка
к о р и с н и ц и м а
услуга социјалне
заштите у ствара-
њу већег броја
услуга, које би до-
принеле разновр-
снијем задовоља-

вању њихових потреба и унапређењу
квалитета живота како њих самих,
тако и њихових породица.

Пример добре праксе базира се на
социјалној инклузији рањивих група
и оне се стављају у фокус рада струч-
них служби у Градској управи и уста-
новама социјалне заштите. Процена
потреба за подршком и услугом де-
финисана је на начин који чини со-
цијалне услуге доступним, квалитет-
ним и правовременим.

С. Т.

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ

Наш град међу лауреатима

Филмско вече о 
Прешерну и Цанкару

Удружење Словенаца „Логарска до-
лина” из Панчева прославило је ве-
лики словеначки културни празник
Прешернов дан 20. децембра у дво-
рани „Аполо”. Ове године програм
је био замишљен као филмско вече
посвећено великанима словеначке
књижевности Францу Прешерну и
Ивану Цанкару.

Пред бројном публиком уводне
речи имали су Љубомир Радовано-
вић, уредник филмског програма

За крај године планирана
је традиционална 
манифестација „Дани 
словеначког филма”, на
којој ће бити приказана
нова остварења с
фестивала у Порторожу.

Го то во да не ма сег мен та
жи во та из ког глу ве осо бе
ни су ис кљу че не.

НАША АНКЕТА

ментарно-играних филмова присут-
ни су од организатора чули нове ин-
формације у вези са оним што су
могли да виде, као и с најавом реви-
је словеначких филмова која ће би-
ти организована током пролећа.

Захваљујући Миодрагу Зупанцу,
нашем познатом филмском реди-
тељу, Панчевци су и овог пута има-
ли прилику да виде још једно зна-
чајно словеначко филмско оства-
рење. Овог пута радило се о филму

„Цанкар”. Према његовим речима,
за крај године планирана је тради-
ционална манифестација „Дани сло-
веначког филма”, на којој ће бити
приказана нова филмска остваре-
ња што ће на лето премијерно би-
ти емитована на филмском фести-
валу у Порторожу. Организацију
прославе овогодишњег Прешерно-
вог дана, поред панчевачког Дома
омладине, помогли су и Национал-
ни савет словеначке националне
мањине у Србији и Друштво Сло-
венаца „Сава” из Београда.

Удружење Словенаца „Логарска
долина” приредиће 6. марта просла-
ву Прешерновог дана и у Ковину,
где има своју подружницу. Програм
ће бити реализован у сарадњи са
ОШ „Ђура Јакшић” и ковинским
Центром за културу.

С. Т.

Дома омладине, и Јосип Вебер,
председник удружења „Логарска
долина”. Након пројекције доку-

Љупка Михајловска
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НИС по ма же 
пан че вач ким 
струч ним шко ла ма

Ма шин ска шко ла Пан че во до -
би ла је мо де ран ка би нет за одр -
жа ва ње на ста ве ме ха тро ни ке,
чи је је уре ђе ње и опре ма ње по -
др жа ла ком па ни ја НИС у окви -
ру про гра ма „Енер ги ја зна ња”.
Ова струч на шко ла опре мље на
је нај са вре ме ни јим учи лом за
сти ца ње прак тич них зна ња, чи -
ме је уна пре ђен обра зов ни про -
цес, пр вен стве но за обра зов ни
про фил тех ни чар ме ха тро ни -
ке. Уре ђај да је при ли ку ђа ци -
ма да про ши ре сво ја зна ња из
обла сти ма шин ства, елек тро -
тех ни ке и IT-а. Са вре ме но ди -
дак тич ко сред ство за из во ђе ње
ве жби омо гу ћи ће им да стек ну
прак тич на зна ња, јер ће кроз
си му ли ра не усло ве до би ти ја -
сну сли ку о пра вом рад ном
окру же њу и ре ал ним усло ви -
ма ко ји вла да ју у про це сној ин -
ду стри ји. Вре ди ис та ћи да је
ка би нет осве жен и но вим сто -
ли ца ма и клу па ма, ви део-опре -
мом и ра чу на ри ма.

Ру ско-срп ски нафт ни ги гант
је у опре ма ње овог мо дер ног
ка би не та уло жио ми ли он ди -
на ра кроз про грам „Енер ги ја
зна ња”. С дру ге стра не, свој до -
при нос уна пре ђе њу ра да у овој
пан че вач кој струч ној шко ли
пру жи ла је и пан че вач ка ло -
кал на са мо у пра ва, с 345.000
ди на ра.

За јед нич ки циљ

Тим по во дом је у сре ду, 27. фе -
бру а ра, у Ме ди ја те ци те струч -
не шко ле одр жа на све ча ност,
ко јој су при су ство ва ли пред -
став ни ци По кра јин ског се кре -
та ри ја та за обра зо ва ње, про пи -
се, упра ву и на ци о нал не ма њи -
не – на ци о нал не за јед ни це, ло -
кал не са мо у пра ве, ком па ни је

ПО ЗО РИ ШТЕ ЛЕК ТИ РА У ПАН ЧЕ ВУ

Ну шић у фи скул тур ној са ли
Пан че вач ки основ ци и сред -
њо школ ци не дав но су би ли у
при ли ци да ужи ва ју у по зо ри -
шној пред ста ви. Ђа ци ОШ „Јо -
ван Јо ва но вић Змај” и Тех нич -
ке шко ле „23. мај” гле да ли су
од лом ке из Ну ши ће вих ко ма -
да у из вед би По зо ри шта лек -
ти ра. По пу лар ни глу мац Иван
Јев то вић, у знак се ћа ња на свог
пре ми ну лог оца (вр сног пе да -
го га и про фе со ра ФДУ Вла ди -
ми ра Јев то ви ћа), по кре нуо је
пре три го ди не про је кат По зо -
ри ште лек ти ра „Вла ди мир Јев -
то вић”. Пр ва пре ми је ра, у ре -
жи ји глум ца, би ла је Шек спи -
ров ко мад „Ро мео и Ју ли ја”. У
ери мо дер них ко му ни ка ци ја
ве ли ки број мла дих љу ди оту -
ђен је од тра ди ци о нал них вред -
но сти и умет нич ких тех ни ка,
па че сто из оби ља про гра ма
би ра не а де кват не, ква зи у мет -
нич ке са др жа је, под ле жу ћи
при мар ним чул ним сен за ци -
ја ма. Сто га ве ћи на ђа ка чи та -
ње књи жев них и ин те лек ту ал -
них тек сто ва сма тра на пор ним
и до сад ним. Та ко се њи хо ви
ви ди ци су жа ва ју, они гу бе мо -
ти ва ци ју, а реч ник по ста је оску -
дан и пот пу но жар гон ски. Глу -
мац Иван Јев то вић са гле дао је
про блем и по кре нуо но ви мо -
дел и на чин уче ња и от кри ва -

ња, што је је дан од глав них ци -
ље ва овог про јек та.

– По зо ри ште је су срет глу -
ма ца ко ји су спре ми ли од ре ђе -
ну при чу и ра до зна ле пу бли ке.
Не ра ди се о обич ном по зо ри -
шту, јер по сле на ших пред ста -
ва до ла зи до ин тер ак ци је ђа ка
и на ших ли ко ва. Глум ци се дру -
же са уче ни ци ма, под сти че мо
их да да ју сво је дра ма тур шке
или ре ди тељ ске су ге сти је – из -
ја вио је Јев то вић и до дао да је
про сто оду ше вљен че твр та ци -
ма из „Зма је ве шко ле”, ко ји су
им пру жи ли не ве ро ват не сцен -
ске ин струк ци је. Он је ре као

да де ца тре ба да иду у по зо ри -
ште, али да је до ла зак те а тра у
шко ле не што но во.

– Пред ста ва је жи ва ствар и
игра ти је у обра зов ној уста но -
ви ва жна је ми си ја и јед на ве -
ли ка аван ту ра за нас. Мно го се
ства ри по сти же на ова кав на -
чин. Еду ка тив не пред ста ве, по -
пут ове, тре ба да по мог ну да
де ца не ма ју от пор пре ма лек -
ти ра ма – ис та као је Јев то вић.

На та ша Зе че вић, ди рек тор -
ка Тех нич ке шко ле „23. мај”,
ка же да су ау тор и ње го ви са -
рад ни ци кон так ти ра ли са шко -
лом и да јој се иде ја до па ла.

– Са да сам пот пу но си гур на
да је ово би ла са мо јед на у ни -
зу пред ста ва ко је ће шко ла у
са рад њи с По зо ри штем лек ти -
ра ор га ни зо ва ти у на ред ном
пе ри о ду. Сва она оза ре на ли -
ца на ших уче ни ка, њи хов смех,
ја сан су до каз да је ово био
пун по го дак. До ла зак по зо ри -
шта у јед ну шко лу је од лич на
ствар. Ово је по ку шај да се код
ђа ка раз ви је љу бав пре ма по -
зо ри шту и умет но сти уоп ште
– ре кла је ди рек тор ка На та ша
Зе че вић.

У про шло сти су пред ста ве
игра не на тр го ви ма, на оба ла -
ма, про план ци ма, под ве дрим
не бом и би ле су на ме ње не сви -
ма. При ро да по зо ри шта ни је
да слу жи ели ти, а игра ње ко -
ма да у фи скул тур ној са ли Тех -
нич ке и „Зма је ве” шко ле, пред
за ин те ре со ва ним сред њо школ -
ци ма и основ ци ма, пра ви је
при мер про фе си о нал но сти и
љу ба ви пре ма те а тру и умет -
но сти уоп ште.

МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО ДОБИЛА САВРЕМЕНИ КАБИНЕТ ЗА МЕХАТРОНИКУ

ЗНАЊЕ – НЕПРОЦЕЊИВА ИНВЕСТИЦИЈА

во ја гра да Пан че ва – ре као је у
свом по здрав ном го во ру гра до -
на чел ник Пан че ва.

Ми лан Ко ва че вић, за ме ник
по кра јин ског се кре та ра за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и на -
ци о нал не ма њи не – на ци о нал -
не за јед ни це, за хва лио је сви -
ма ко ји су уче ство ва ли у про -
јек ту и има ли раз у ме ва ња и
воље за ње го ву ре а ли за ци ју. Он
је ис та као да ће над ле жни у
др жа ви по др жа ти ова кве актив -
но сти, о че му го во ри и чи ње -
ни ца да је Вла да Ре пу бли ке
Срби је, за јед но с По кра јин ском
вла дом, из дво ји ла обра зо ва ње
и здрав ство као два стра те шка
ци ља.

Ин ве сти ци ја у љу де

Вла ди мир Га гић, ди рек тор Бло -
ка Пре ра да НИС-а, ис та као је
зна чај обра зо ва ња као јед ног
од глав них сту бо ва сва ког дру -
штва и за ло га за бу дућ ност.

– Овај ка би нет омо гу ћи ће
уче ни ци ма да, по ред те о риј -
ских, до би ју и прак тич на зна -
ња. Ме ха тро ни ка као на у ка је
спој ма шин ства, елек тро тех ни -
ке и ди ги та ли за ци је, а ја сно је
да је свет на пра гу че твр те ин -
ду стриј ске ре во лу ци је. Ра фи -
не ри ја наф те Пан че во раз ви ја
се у кон ти ну и те ту, 2012. го ди -
не из гра ди ли смо по гон
MHC/DHT, а ове го ди не пла -
ни ра мо да стар ту је мо Ду бо ку

НИС, руководствa Ма шин ске
шко ле Пан че во, со ци јал ни парт -
не ри, као и мно го број не зва ни -
це из обла сти обра зо ва ња.

Са ша Па влов, гра до на чел -
ник Пан че ва, овом при ли ком
је из ра зио ве ли ку за хвал ност
ком па ни ји НИС на ви ше пу та
до ка за ној дру штве ној од го вор -
но сти.

– Сре ћан сам што је овај но -
вац уло жен у оде ље ње ме ха -
тро ни ке и си гу ран сам да ће мо
с По кра јин ским се кре та ри ја -
том за обра зо ва ње и Ми ни стар -
ством про све те ус пе ти да у Пан -
че ву при ка же мо шта је то ду -
ал но обра зо ва ње, као и да ство -
ри мо усло ве да на ша де ца, ка -
да иза ђу из сред њих шко ла, мо -
гу да за ра ђу ју и бу ду са мо стал -
на. Си гу ран сам да ће мо има ти
још за јед нич ких про је ка та, пре
све га у обра зо ва њу, ко је по ста -
је вр ло ва жна област, јер је то
знак опо рав ка дру штва и раз -

пре ра ду. Са мим тим мно го ви -
ше су за сту пље не тех но ло ги је
као што су mashine learning и
ве штач ка ин те ли ген ци ја, а за
пра ће ње та квих трен до ва по -
тре бан је стру чан ка дар – ис -
та као је Га гић.

Ду го го ди шња са рад ња

Ди рек тор Ма шин ске шко ле Не -
над Дој чи но вић овом при ли -
ком је ре као да је, у са рад њи с
НИС-ом и у кон сул та ци ји са
ин же ње ри ма Ра фи не ри је наф -
те у Пан че ву, на став ни про -
грам при ла го ђен и да су опре -
ма њем овог ка би не та ство ре ни
усло ви за шко ло ва ње ка дра за
по тре бе Ра фи не ри је.

– Обе ле жа ва мо још јед ну ста -
ни цу на ду гом, пло до но сном и
успе шном пу ту са рад ње из ме ђу
НИС-а и Ма шин ске шко ле. На -
дам се мно гим но вим слич ним
ста ни ца ма са рад ње, а јед на од
сле де ћих ко ју ће мо ре а ли зо ва -
ти на ини ци ја ти ву НИС-а, је сте
пр во ре ви јал но ре пу блич ко так -
ми че ње тех ни ча ра ме ха тро ни -
ке, ко је ће би ти одр жа но у ма ју
– на гла сио је Дој чи но вић.

Ра ди по бољ ша ња усло ва за
рад уче ни ка и сту де на та ком -
па ни ја НИС је у окви ру про -
гра ма „Енер ги ја зна ња” до са -
да опре ми ла пре ко пе де сет
учи о ни ца и ла бо ра то ри ја у
шко ла ма и на фа кул те ти ма у
Ср би ји.

МО ДУ ЛАР НИ СИ СТЕМ

Ма шин ска шко ла је ку пи ла еду ка тив но учи ло „Еду кит” фир -

ме „Фе сто”. Реч је о ди дак тич ком сред ству с ве ли ким бро -

јем мо ду ла ко ји се ме ђу соб но са ста вља ју у раз ли чи те

це ли не. Мо ду лар ни си стем у Ма шин ској шко ли си му ли ра

про цес про из вод ње ко ји пра ти ве ли ки број раз ли чи тих ау -

то мат ских рад њи и омо гу ћа ва ђа ци ма да на у че о кон тро ли

и одр жа ва њу ме ха трон ских си сте ма, као и да у јед но став -

ној си му ла ци ји ствар них про це са от кло не ци ља не ква ро ве.

Ми ни стар ство за шти те жи -
вот не сре ди не не дав но је рас -
пи са ло два кон кур са за ја ча -
ња ка па ци те та ло кал них са -
мо у пра ва и уна пре ђи ва ње
обла сти за шти те жи вот не сре -
ди не у гра до ви ма и оп шти -
на ма. Еко ло шко ми ни стар -
ство пру жа фи нан сиј ску по -
моћ за из ра ду про је ка та за
са на ци ју и ре ме ди ја ци ју по -
сто је ћих не са ни тар них град -
ских или оп штин ских де по -
ни ја и за из ра ду про јект но-
тех нич ке до ку мен та ци је за
из град њу по стро је ња за пре -
ра ду от пад них во да. Пан че -
вач ка ло кал на са мо у пра ва
апли ци ра ла је на оба.

На те ри то ри ји гра да Пан -
че ва на ла зи се не са ни тар на
де по ни ја ко јом упра вља ЈКП
„Хи ги је на” и чи ја суд би на у
на ред ном пе ри о ду мо ра да
се ре ши. Се кре та ри јат за -
шти те жи вот не сре ди не је за
ову бу џет ску го ди ну пред ви -
део рас пи си ва ње јав не на -
бав ке за из ра ду Прет ход не
сту ди је оправ да но сти за ста -
ру де по ни ју и на кон ње ног
усва ја ња ло кал на са мо у пра -
ва мо же да при сту пи из ра -

ди Про јек та са на ци је и ре -
кул ти ва ци је не са ни тар не
депо ни је.

Ка да је реч о про јек ти ма
за из град њу по стро је ња за пре -
чи шћа ва ње от пад них во да,
Ми ни стар ство за европ ске ин -
те гра ци је, у са рад њи с Ми -
ни стар ством за по љопри вре -
ду, шу мар ство и водо при вре -
ду, упу ти ло је ини ци ја ти ву за
пру жа ње фи нан сиј ске по мо -
ћи из ИПА фон да гра до ви ма
и оп шти на ма. Иде ја је да ло -
кал не за јед ни це при пре ме
тех нич ку до ку мен та ци ју нео -
п ход ну за ре а ли за ци ју при о -
ри тет них инфра струк тур них
про је ка та из сек то ра за шти те
жи вот не сре ди не.

С тим у ве зи Град ско ве ће
Пан че ва са гла си ло се у ју лу
про шле го ди не да се по кре -
не по сту пак за ре а ли за ци ју
про јек та за фи нан си ра ње, из -
град њу  и одр жа ва ње обје ка -
та и по стро је ња за трет ман
от пад них во да на те ри то ри -
ји гра да Пан че ва по мо де лу
јав но-при ват ног парт нер ства
и фор ми ра на је рад на гру па
за ре а ли за ци ју овог ва жног
по сла.

ДВА ЕКО ЛО ШКА КОН КУР СА

Пан че во тра жи 
по др шку

Робот машинаца иде у Јапан следеће недеље
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ИЗ ВЕ ШТАЈ ЕКО ЛО ШКОГ СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА

Не дишите дубоко
По след њих да на све до ци смо,
го лим оком ви дљи вог, за га -
ђе ња. Не ко ли ко да на над гра -
дом се над ви ја ју те жак ми -
рис и пре те ћа из ма гли ца.
Пре ма из ве шта ју Се кре та ри -
ја та за за шти ту жи вот не

среди не, у уто рак, 26. фе бру -
а ра, град ски кон ти ну ал ни си -
стем за пра ће ње ква ли те та
ва зду ха, ре ги стро вао је по ве -
ћа не вред но сти за сум пор-
-ди ок сид, азот не ок си де, бен -
зен и че сти це.

На мер ном ме сту Ва тро га -
сни дом ана ли за то ри су за бе -
ле жи ли јед но ча сов ни пик
бензе на од 38 ми кро гра ма по
метру куб ном (на го ди шњем
ни воу до зво ље но је пет ми -
кро гра ма), док је у Вој ло ви -
ци ре ги стро ва но по ве ћа ње од
16 ми кро гра ма ове кан це ро -
ге не ма те ри је. Ви сок ни во
пра шка стих ма те ри је ПМ-10
из ме рен је и на Ва тро га сном
до му и у Стар че ву. Јед но ча -

сов не вред но сти би ле су 387
и 186 ми кро гра ма по ме тру
куб ном. Ка да је реч о 24-ча -
сов ним вред но сти ма, 26. фе -
бру а ра је ре ги стро ва но пре -
ко ра че ње гра нич не вред но -
сти од 40 ми кро гра ма за ПМ-

10 на мер ном ме сту Ва тро га -
сни дом (79 ми кро гра ма) и у
Стар че ву (83 ми кро гра ма по
ме тру куб ном).

Зва нич них ин фор ма ци ја
не ма, али до са да шње ис ку -
ство ка же да је у ова квим си -
ту а ци ја ма, ка да је по ви ше на
вред ност бен зе на, у укуп но
за га ђе ње пан че вач ког ва зду -
ха уме ша на и ак тив ност фа -
бри ка у ју жној ин ду стриј ској
зо ни. По ред са го ре ва ња у ин -
ди ви ду ал ним и ин ду стриј -
ским ло жи шти ма (ПМ-10),
ло шем ква ли те ту ку му ју и ис -
па ре ња на ста ла услед про це -
са ма ни пу ла ци је нафт ним де -
ри ва ти ма (бен зен и укуп ни
угљо во до ни ци).



Од 1. фе бру а ра сав
же ле знич ки 
тран спорт опа сних
ма те ри ја из Тур ске,
Ира на, Азер бејџа на 
и дру гих др жа ва 
Бли ског ис то ка, те 
из Ки не, Ја па на, 
Ма ле зи је, Син га пу ра, 
Ин до не зи је, 
с Фи ли пи на... и из
Лу ке Бар – од ви ја се
кроз наш град.

Бај ка о бр зим пру га ма Ср би је
кроз Ба нат мо гла би да се пре -
тво ри у еко ло шки три лер. Но
кре ни мо ре дом, пр во од бај ке...

За хва љу ју ћи по вољ ном ки -
не ском кре ди ту 1. фе бру а ра је
по че ла ду го оче ки ва на те мељ -
на ре кон струк ци ја пру ге Ста ра
Па зо ва – Но ви Сад. Кад бу ду
за вр ше ни ра до ви на тој, као и
на оста лим де о ни ца ма до Бу -
дим пе ште, Ср би ја ће бр зом пру -
гом би ти по ве за на са ср цем
Евро пе. Али ова при ча има и
дру гу стра ну, ко ја се ди рект но
ти че Пан че ва ца.

Ки не ски ин ве сти тор од лу чио
се за ва ри јан ту ра до ва на овој
дво ко ло сеч ној пру зи, на ко јој се
са о бра ћај пот пу но об у ста вља,
уме сто да се ра ди ко ло сек по
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ко ло сек, ка ко се на дру гим де о -
ни ца ма ра ди ло до са да. У „Ин -
фра струк ту ри же ле зни це Ср би -
је” (не ка да шњи ЖТП) об ја шња -
ва ју да из град ња пру ге за ве ли -

ке бр зи не ни је мо гу ћа уз од ви -
ја ње же ле знич ког са о бра ћа ја, јер
би то дра стич но угро зи ло без -
бед ност и пут ни ка и рад ни ка.

Пре ве де но, пру га је за тво ре -

за пад ној Евро пи. Реч је о ма те -
ри ја ма ко је су, по при ро ди ства -
ри, вр ло опа сне по љу де и око -
ли ну кад су из ван кон тро ле.

Да би ствар би ла ја сни ја –
реч је о ро би ко ја но си ме ђу на -
род ну озна ку РИД. „Ин фра -
струк ту ра же ле зни це Ср би је”
об ја шња ва да су то: екс пло зив -
не ма те ри је и пред ме ти са екс -
пло зив ним ма те ри ја ма, га со ви,
за па љи ве теч не, за па љи ве чвр -
сте, са мо за па љи ве, ма те ри је ко -
је у до ди ру с во дом раз ви ја ју
за па љи ве га со ве, ок си ди ра ју ће
ма те ри је, ор ган ски пе рок си ди,
отров не, за ра зне, ра ди о ак тив -
не и на гри за ју ће ма те ри је.

За бо ра вље ни гра ђа ни

Ши мон Бан чов, не ка да шњи по -
кра јин ски ин спек тор за за шти -
ту жи вот не сре ди не, ис ти че за
„Пан че вац” да се уво ђе њем но -
вих ком по зи ци ја са опа сним

ма те ри ја ма по ве ћао ри зик и да
је ве ли ки про пуст што пан че -
вач ка јав ност ни је оба ве ште на
о то ме. Он сма тра да је Град
још пре 1. фе бру а ра мо рао да
се при пре ми за но во на ста лу
си ту а ци ју –  да уве де пре вен -
тив не ме ре и при ла го ди ло кал -
не пла но ве ре а го ва ња у евен -
ту ал ним еко ло шким уде си ма.

А пре сто нич ки но ви нар Ми -
ша Бр кић, ко ји је пр ви упо -
знао срп ску јав ност с но во на -
ста лом си ту а ци јом на срп ским
же ле зни ца ма, ка же за наш лист
да се ови тран спор ти од ви ја ју

ми мо ја сно де фи ни са ног за -
кон ског окви ра и про то ко ла.

– Про пи си се кр ше из два
раз ло га. Пр ви је ба ха тост. 

Други раз лог је не зна ње – ка -
же Бр кић.

У слу ча ју не сре ће, да ле ко би -
ло, гра ђа ни ма ће би ти све јед -
но шта је по сре ди. Јер, не сре -
ће се до га ђа ју...

Ста ти сти ка ка же ово: „Же -
ле зни це Ср би је” го ди шње пре -
ве зу ско ро три ми ли о на то на
опа сних ма те ри ја. При ли ком

КЛИ ЗА ВЕ ШИ НЕ

Сре ди ном ја ну а ра пре вр ну ле су се две од че тр на ест ци стер -

ни с теч ним амо ни ја ком на до мак се ла Ја се но вик на пру зи

Ниш– За је чар. Та да је би ло ева ку и са но 350 ста нов ни ка тог

ме ста због мо гу ћих ком пли ка ци ја при ли ком вра ћа ња ва го -

на на ши не. Ме сец да на ка сни је, по чет ком фе бру а ра, из ме -

ђу же ле знич ких ста ни ца Ма те је вац и Свр љиг, опет на пру зи

Ниш –За је чар, ис кли зну ло је пет ва гон-ци стер ни на то ва ре -

них фос фор ном ки се ли ном. Оне се ни су пре вр ну ле и ни је

би ло опа сно сти по ста нов ни штво и жи вот ну сре ди ну – са оп -

шти ла је та да „Ин фра струк ту ра же ле зни це Ср би је”.

Узрок овог ис кли зну ћа ни је ста ње же ле знич ке ин фра -

струк ту ре, ко ја је упра во на овом ме сту са ни ра на то ком

2018. го ди не – пи са ло је у са оп ште њу „Ин фра струк ту ре же -

ле зни це Ср би је”.

тих тран спор та го ди шње се
до го ди све га из ме ђу јед ног и
че ти ри „ван ред на до га ђа ја”,
што је да ле ко ис под европског

просе ка у пре во зу опа сних
материја. 

Сла ба је то уте ха...

ГРАД НИ ЈЕ ОБА ВЕ ШТЕН

За тра жи ли смо ко мен тар ло кал не са мо у пра ве по во дом но -

во на ста ле си ту а ци је.

– Же ле знич ки са о бра ћај и пре воз те ре та же ле зни цом ни -

је у над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве, већ Ми ни стар ства,

пред у зе ћа „Ин фра струк ту ра же ле зни це Ср би је” а. д. и пред -

у зе ћа „Ср би ја Кар го” а. д. Оде ље ње за са о бра ћај Се кре та -

ри ја та за ур ба ни зам ни је оба ве ште но о евен ту ал ним

ак тив но сти ма ве за ним за пре у сме ре ње тран спор та же ле -

знич ким са о бра ћа јем кроз Пан че во – ре че но нам је.

БА НАТ СКИ КО РИ ДОР

За хва љу ју ћи ру ском кре ди ту „Ин фра струк ту ра же ле зни це Ср -

би је” за вр ши ла је 31. ја ну а ра ре кон струк ци ју око 106,5 ки -

ло ме та ра пру ге Пан че во – Ор ло ват – Рим ски шан че ви – Но ви

Сад. На овом ба нат ском во зном ко ри до ру, ко ји про ла зи по -

ред Ка ча ре ва, Цре па је, Ко ва чи це, Уз ди на..., за ме ње ни су ко -

ло се ци, пра го ви, ту ца ник, скрет ни це, са ни ра на кли зи шта и

очи шће ни од вод ни ка на ли. Овим је бр зи на во зо ва на овом

прав цу у те рет ном же ле знич ком са о бра ћа ју с 30 ки ло ме та ра

на сат по ве ћа на на бај ко ви тих 60. По ред то га, осо вин ско оп -

те ре ће ње на пру зи са да је 22,5 то на по осо ви ни, што омо гу -

ћу је да из ме ђу Пан че ва и Но вог Са да са о бра ћа ју знат но ду же

и те же те рет не же ле знич ке ком по зи ци је, а са мим тим је и

про пу сна моћ на овом прав цу знат но уве ћа на.

на, а сав са о бра ћај пре у сме рен
је на тра су Ма киш – Ву ков спо -
ме ник – Пан че во – Ор ло ват –
Рим ски шан че ви – Но ви Сад.
Ово, опет, зна чи да је број те -

рет них ва го на ко ји од по чет ка
овог ме се ца про ла зе кроз Пан -
че во знат но по ве ћан. И сад до -
ла зи мо до мо гу ћег три ле ра: у
тим ва го ни ма вр ло че сто се на -
ла зе опа сне ма те ри је.

Од укуп но два де се так те рет -
них ком по зи ци ја ко је днев но
про ђу кроз Пан че во, осам њих
је са опа сним то ва ром – ре кли
су у „Ин фра струк ту ри же ле -
зни це Ср би је”. То ни су са мо
хе ми ка ли је за ра фи не риј ско-
пе тро хе миј ски ком плекс у на -
шем гра ду, већ и за ме та нол -
ско-сир ћет ни ком плекс у Ки -
кин ди, фа бри ке ве штач ког ђу -
бри ва у Шап цу и Ки кин ди, као
и чи тав спек тар опа сних ма те -
ри ја ко је тран зит но пролазе
кроз на шу зе мљу ка Евро пи.

Са свих стра на све та

Де таљ ни је: ро ба ко ја се од 1.
фе бру а ра пре во зи пре ко те ри -
то ри је на шег гра да до ла зи из
огром ног са бир ног цен тра
„Хал ка ли” у Ис тан бу лу, где се
сли ва ју си ро ви не и про из во ди
из Тур ске, Ира на, Азер беј џа на
и др жа ва Бли ског ис то ка. По -
ред то га, кроз Пан че во са да
про ла зе и тран спор ти из Со -
лу на и Пи ре ја, у ко је сти же ро -
ба из Ки не, Ја па на, Ма ле зи је,
Син га пу ра, Ин до не зи је, с Фи -
ли пи на. А ту су и во зо ви из
Лу ке Бар.

Про блем је у то ме што у овим
во зо ви ма ни су са мо хра на, тех -
нич ки апа ра ти и играч ке. Пре -
во зе се и си ро ви не за хе миј ску
и фар ма це ут ску ин ду стри ју, на -
ме ње не тр жи шту и про из во ђа -
чи ма у цен трал ној, се вер ној и

НЕ СХВА ТЉИ ВО ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ ГРА ЂА НА ПАН ЧЕ ВА

НИ КО НАМ НИ ШТА НЕ КА ЖЕ И НИ ШТА НЕ ПИ ТА

Шимон Банчов: 
„Град је још пре 
1. фе бру а ра мо рао да
се при пре ми за 
но во на ста лу си ту а ци ју
–  да уве де 
пре вен тив не ме ре и
при ла го ди ло кал не
пла но ве ре а го ва ња у
евен ту ал ним 
еко ло шким уде си ма”.

Двадесет композиција дневно пролази кроз станицу Аеродром

У случају хемијског акцидента први на удару је панчевачки бувљак
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Стрије су линеарне цртасте
атрофије коже. Чешће се ја-
вљају код жена, али ни му-
шкарци нису поштеђени. Пр-
ве стрије настају у пубертету
код оба пола (због убрзаног
раста, услед чега се кожа ис-
теже), као и код трудница.

Главни „кривци” за наста-
нак стрија су хормони глуко-
кортикоиди. Њихова концен-
трација у крви је повишена
током пубертета и трудноће.
Ови хормони блокирају син-
тезу колагена у фибробласти-
ма и тако настају пукотине на
кожи. Стрије су у почетку цр-
вено-љубичасте. Ако се реа-
гује у тој фази, могу се доби-
ти одлични резултати у лече-
њу. Потом постају жућкасто-
љубичасте, а за последњу фа-

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

Решење за стрије

Ве зе

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: јед но пи ле сред -

ње ве ли чи не (од 1,5 до два

ки ло гра ма), гла ви ца цр ног

лу ка, 100 гра ма пи рин ча, 50

гра ма сец ка них ора ха или

пи ста ћа, 50 гра ма су вог гро -

жђа, де се так су вих шљи ва,

сок и ко ри ца од јед ног ли му -

на, око два де ци ли тра пи ле -

ћег бу јо на, со и би бер.

За при лог: кром пир, шар га ре па.

При пре ма: На пра ви те пр во на дев. На ма ло уља про пр жи те

сит но сец ка ни цр ни лук, до дај те пи ри нач и око два де ци ли тра пи -

ле ћег бу јо на. Ку вај те пет на е стак ми ну та да пи ри нач омек ша. По по -

тре би још ма ло по со ли те и по би бе ри те, за тим до дај те на ри ба ну ко -

ри цу и сок од јед ног ли му на. На кра ју до дај те су во гро жђе, су ве

шљи ве очи шће не од ко шти ца и сец ка не ора хе или пи ста ће. Све фи -

но из ме шај те и оста ви те на стра ну да се ма ло про хла ди.

Пи ле очи сти те, опе ри те и ма ло про су ши те ку хињ ским па пи ром.

На пу ни те при пре мље ним на де вом и ушиј те кон цем да на дев не би

ис цу рио при ли ком пе че ња. По со ли те и по би бе ри те пи ле са свих стра -

на, па ста ви те у под ма зан плех за пе че ње и пре лиј те с још ма ло уља.

Очи сти те не ко ли ко кром пи ри ћа и две шар га ре пе, исец кај те и све

ле по „ушу шкај те” по ред пи ле та. Мо же те ста ви ти и јед ну ма њу гла ви -

цу очи шће ног цр ног лу ка исе че ног на че твр ти не. Уба ци те и два-три

ли ста ло во ра и не ко ли ко зр на би бе ра, па све пре лиј те шо љом во де

или су пе. Пре криј те фо ли јом и ста ви те да се пе че на 200 сте пе ни.

По сле сат вре ме на пи ле па жљи во пре о кре ни те на дру гу стра ну и

пе ци те још че тр де се так ми ну та. При кра ју пе че ња ски ни те фо ли ју и

оста ви те још ма ло у рер ни да до би је ру ме ну ко ри цу.

Пи ле ле по исе ци те, по чев од сре ди не. Исе ци те бе ло ме со на

шни те и по себ но од вој те ба та чи ће и крил ца. Све сер ви рај те за јед но

с на де вом од пи рин ча и по вр ћем с ко јим се пе кло. Укра си те гран -

чи цом све жег пер шу на пре не го што из не се те на сто.

На по ме на: пи ле пр во пе ци те та ко да бе ло ме со бу де до ле, а за -

тим пре о кре ни те на ле ђа. Та ко ће бе ло ме со би ти на кра ју од го ре и

ле по ће из гле да ти ка да га бу де те сер ви ра ли. Не за бо ра ви те да из -

ва ди те ко нац пре слу же ња.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Пи ле пу ње но 
су вим во ћем

зу је карактеристично да им
се нијанса мења у седефасту.

На тржишту постоје разне
креме за овај проблем, али
се с временом показало да
нису претерано делотворне.
Од свих третмана које виши
козметичари и лекари при-
мењују, издвојио се један што
даје одличне и брзе резулта-
те. Реч је о напредном про-
токолу који користи благо-
дети одређених киселина и
мезотерапије. Kоја ће се ки-
селина употребити, зависи од
старости, количине и дебљи-
не стрије. Након тога се по
кожи прелази дермаролером
и примењује се мезо-ампула
за опоравак коже. Први ре-
зултати се могу видети већ
након седам дана, када про-
ђе црвенило и кожа се сми-
ри од мало агресивнијег трет-
мана. Још једна добра стра-
на ове процедуре јесте да се
кожа додатно затеже и под-
млађује, што је веома битно
код стомака након порођаја.
Понекад је потребно и поно-
вити третман, али су резул-
тати одлични и након првог
третирања стрија.

У трудноћи је веома важно
да се жена негује и маже про-
блематична места одређеним
кремама против стрија. Као
најделотворније су се пока-
зале оне са десет и више про-
цената урее.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви се осе ћа мо
по ве за но с не ким осо ба ма,
до га ђа ји ма или ства ри ма. На
не ким ве за ма смо мар љи во
ра ди ли, не ке су се јед но став -
но до го ди ле, а ве ћи на је оста -
ла да тра је у на шим ср ци ма
као траг не че га што је има -
ло ве ли ку сна гу у тре ну ци ма
нај сна жни је по ве за но сти.

Не ке ве зе су не рас ки ди ве
и тра ју и ка да ми пре ста не мо
да тра је мо у овом фи зич ком
све ту. Емо ци је су нај моћ ни -
ји ле пак за (по)ве зи ва ње. Kада
осе ти мо по ве ре ње, љу бав или
за хвал ност, ства ра мо осе ћај
за до вољ ства, ко ји те жи мо да
одр жи мо на два на чи на: фи -
зич ком бли зи ном не ко га или
ка да смо у ми сли ма с не ком
осо бом. Бли скост ко ју раз ви -
ја мо пре ма не ко ме, у по чет -
ку је крх ка на ме ра ко ју сво -
јим емо ци ја ма и по на ша њем
„хра ни мо” и пре тва ра мо у
ста бил ну и ја ку ве зу.

Ве зе и од но си с дру гим љу -
ди ма су вр ло осе тљи ви на же -
љу за по се до ва њем, ко ја се
че сто по гре шно по и сто ве ћу -
је с љу ба вљу. На у че ни смо да
увек ста вља мо знак јед на ко -
сти из ме ђу во ле ти и има ти.
Из јед на ча ва њем љу ба ви с по -
се до ва њем до во ди мо се бе до
стал но при сут ног осе ћа ја стра -
ха од гу бит ка. Без об зи ра на
то да ли је на ша ве за ствар на
или по сто ји са мо у ми сли ма,
осе ћај да мо же мо да из гу би -
мо осо бу или пред мет на ше
„љу ба ви” јед на ко је сна жан.
Наш страх се уве ћа ва стал -
ним до да ва њем бри га ко је ве -

зу је мо за осе ћај пра зни не што
на ста је услед евен ту ал ног гу -
бит ка. Жи ве ћи под сва ко днев -
ним при ти ском, упли ће мо се
у соп стве ну мре жу не ре ал -
них оче ки ва ња и по тре ба за
кон тро лом по ста је све из ра -
же ни ја. Све што та да чи ни -
мо, у же љи да за др жи мо по -
ред се бе оно што во ли мо, чи -
ни упра во су прот но. Тре ну ци
ко ји нам мо гу пру жи ти за до -
вољ ство, про ла зе по ред нас у
све ве ћим вре мен ским раз -
ма ци ма, све док не при ме ти -
мо да смо оства ри ли упра во
оно што смо се свој ски тру -
ди ли да из бег не мо.

Је ди ни на чин да осло бо -
ди мо се бе и дру ге бри га и
стра хо ва у ве зи с (не)ус по -
ста вље ном ве зом, је сте да про -
ме ни мо емо ци је ко је нам ја -
ча ју же љу за кон тро лом у емо -
ци је ко је нам да ју сло бо ду да
са гле да ва мо оства ре ну ве зу.
Пр во се бе са ме тре ба да осло -
бо ди мо бри га и стра хо ва, и
то нај пре та ко што ће мо пре -
ста ти с ло шим пред ви ђа њи -
ма и раз ми шља њи ма о „цр -
ном” сце на ри ју бу дућ но сти.
То ће мо по сти ћи је ди но ка да
усме ри мо па жњу на са да. Ни -
су се на ше ве зе с дру ги ма са -
ме по се би ис та њи ле и по -
ста ле кли ма ве, са ми смо их
сво јим стра хо ви ма упор но и
успе шно „та њи ли”, све док их
ни смо до ве ли до пу ца ња. Ми
има мо и моћ да при ме ти мо
пу ко ти не на вре ме и да се би
да мо дру гу шан су.

Пре не го што нам по ста не
жао што смо не што ре кли
или ура ди ли, пре не го што
из „нај бо ље на ме ре” уни шти -
мо ве зу с не ким чи ји се жи -
вот ни пут сто пио с на шим,
дај мо шан су љу ба ви и за хвал -
но сти да „про го во ре” из нас.
Kада поч не мо да при ме ћу је -
мо оно што је до бро и ле по у
све му и сва ко ме, по че ће мо и
са ства ра њем успе шних ве за
ко је на ста ју на те ме љи ма љу -
ба ви и по ве ре ња. Сло бо да ко -
ју да је мо дру ги ма, нај ве ћи је
раз лог за њи хов оста нак у на -
шој бли зи ни.

Kонтрола или сло бо да? Од -
лу ка је, као и увек, на ва ма.

За вр ше так ра до ва
оче ку је се у дру гој
поло ви ни мар та

Хе мо ди ја ли за већ
функ ци о ни ше у
новим про сто ри ја ма

Ове го ди не сре ђи ва ње
остат ка ком плек са

Тре ба ло би да сви ра до ви на
ре кон струк ци ји Ин тер ног оде -
ље ња Оп ште бол ни це у Пан че -
ву бу ду за вр ше ни око 15. мар -
та или нај ка сни је у дру гој по -
ло ви ни мар та – по твр дио је за
„Пан че вац” др Сло бо дан Ову -
ка, ди рек тор Бол ни це. Ти ме ће
би ти за о кру жен по сао вре дан
око пет ми ли о на евра, ко ји из -
во ди пред у зе ће „Мо ду лор” из
Бе о гра да, а фи нан си ра га Упра -
ва за ка пи тал на ула га ња АП
Вој во ди не.

Као што смо већ пи са ли, је -
дан ва жан део Ин тер ног бло -
ка, оде ље ње хе мо ди ја ли зе, пу -
штен је у рад кра јем про шле
го ди не и, су де ћи по оно ме што
се мо же ви де ти у тим про сто -
ри ја ма, чи та ва згра да ће би ти
уре ђе на на лик на мо дер не
здрав стве не цен тре ши ром све -
та. Но ва ре верз на осмо за, 36

ДО КЛЕ СЕ СТИ ГЛО С РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈОМ ИН ТЕР НОГ

СТИ ЖУ БО ЉИ ДА НИ ЗА 
ОП ШТУ БОЛ НИ ЦУ

ста ла ци је и кли ма ти за ци ја и
за ме ње на је ком плет на сто ла -
ри ја. Про јек том је би ла об у -
хва ће на и ре кон струк ци ја два -
ју по сто је ћих лиф то ва, а из гра -
ђен је и но ви, тре ћи лифт.

Ка да згра да бу де спрем на за
при јем па ци је на та, рас по ред
оде ље ња не ће оста ти пот пу но
исти као не ка да.

на ја ве ко је сти жу из По кра ји -
не зву че им пре сив но.

Нови уређаји

– Има мо обе ћа ња из Кан це -
ла ри је за јав на ула га ња да ће
ове го ди не би ти одо брен но -
вац за ре кон струк ци ју свих
оста лих обје ка та у кру гу Бол -
ни це. Град је већ обез бе дио
пре ко два де сет ми ли о на за
при пре му про јект не до ку мен -
та ци је, та ко да смо са да у фа -
зи из ра де идеј ног про јек та и
ве ли ке су шан се да ове го ди -
не за поч не мо и тај ве ли ки по -
сао. У то ку је и кон курс за на -
бав ку но ве опре ме у По кра -
јин ском се кре та ри ја ту, али је
ра но да пре ци зи ра мо шта ће -
мо све до би ти. Про це на је да

ће нам би ти одо бре на на бав -
ка вред на око пе де сет ми ли о -
на ди на ра. По ред то га, на ја -
вље но је и да но ви ске нер нај -
ве ро ват ни је сти же до кра ја ове
го ди не – от крио је др Сло бо -
дан Ову ка.

Ина че, Бол ни ца је и то ком
про шле го ди не, за хва љу ју ћи
сред стви ма ко ја је из дво ји ла
По кра јин ска вла да у ви си ни
од око 32 ми ли о на ди на ра, на -
ба ви ла ве ли ки број вред них
но вих уре ђа ја, по пут ре верз -
не осмо зе и ма ши на за ди ја -
ли зу, но вог ренд ге на, апа ра та
за ане сте зи ју, ре спи ра то ра и
ор то пед ске ма ши не, а ку пљен
је и хи рур шки ин стру мен та -
ри јум вре дан око 7,5 ми ли о -
на ди на ра.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

нај са вре ме ни јих апа ра та за хе -
мо ди ја ли зу, све тле и то пле, сре -
ђе не про сто ри је – сли ка је ко ја
ће вас са да до че ка ти на ме сту
где сте до ско ра мо гли ви де ти
зар ђа ле кре ве -
те, до тра ја ле
уре ђа је, ме -
мљи ве зи до ве
и усло ве не до -
стој не људ ског
би ћа.

Од по да до
пла фо на

– Тре нут но су
у то ку за вр шни
ра до ви на по -
ста вља њу ра -
све те и бол -
нич ких се то ва
на пр вом спра -
ту и у при зе мљу. По ста вља ју
се пло чи це, ба зен и тех ни ка у
су те ре ну, на оде ље њу фи зи кал -
не ме ди ци не. Мо же мо оче ки -
ва ти да ће то ком сле де ћег ме -
се ца све би ти го то во – ис та као
је др Сло бо дан Ову ка.

Ре кон струк ци ја Ин тер ног
оде ље ња об у хва ти ла је све ин -
ста ла тер ске, тер мо ма шин ске и
гра ђе вин ске ра до ве на при бли -
жно 8.000 ква драт них ме та ра
про сто ра, на свих шест ета жа
згра де – од по дру ма, пре ко
При јем но-ур гент не слу жбе, па
све до че твр тог спра та. У пот -
пу но сти су ре кон стру и са не ин -

– Но ви на је то што ће у при -
зе мљу би ти сме ште на при јем -
но-ур гент на слу жба, док ће се
на пр вом спра ту на ла зи ти груд -
но оде ље ње и не у ро ло ги ја. Пла -

ни ра мо да у
про сто ри је са -
да шњег груд ног
оде ље ња пре се -
ли мо он ко ло ги -
ју од но сно па -
ли ја тив ну не гу.
Оно што је ве -
ли ка пред ност,
је сте то што ће
у Ин тер ном
бло ку са да сва -
ка со ба мо ћи да
бу де ујед но и
по лу ин тен зив -
на не га, јер су
све опре мље не

бол нич ким се то ви ма. У то ку је
и про це ду ра за на бав ку 120 но -
вих бо ле снич ких кре ве та – ре -
као је ди рек тор бол ни це.

Бо ље од нај бо љег

Иа ко де лу је да не ма бо ље ве -
сти од ове да ће јед на од нај за -
пу ште ни јих бол нич ких згра да
ко ју је 21. век ви део до би ти ди -
ја ме трал но су про тан из глед,

Уме сто пет раз ли ка про бај те да про на ђе те пет слич но сти

Облачење новог руха

Из Кан це ла ри је за
јав на ула га ња
обећава ју да ће ове
го ди не би ти одо брен
но вац за
реконструкцију свих
оста лих обје ка та у
кру гу Бол ни це.
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Про сто је не ве ро ват но да од
ве ћи не сво јих при ја те ља и по -
зна ни ка слу ша те ка ко раз ми -
шља ју о од ла ску из Ср би је, а
не ки дру ги љу ди до ла зе у ваш
град и же ле да у ње му оста ну
што ду же. По ред Ки не за тр го -
ва ца, на ко је смо већ на ви кли,
у по след ње вре ме на пан че вач -
ким ули ца ма све че шће сре ће -
мо љу де из ра зних кра је ва све -
та ко ји су ова мо до шли због
љу ба ви, му зи ке... или игром
слу ча ја.

Учитељ салсе

Хор хе Ен ри ке Ри ве ра Ле гат је
пе де сет сед мо го ди шњи Ку ба -
нац, про фе сор шпан ске књи -
жев но сти и кла ви ра по обра -
зо ва њу, ко ји је у Ср би ју до шао
пре ше сна ест го ди на на тур -
не ју са сво јим бен дом. На кон
два де сет два кон цер та де ве то -
ро од осам на ест чла но ва бен -
да од лу чи ло је да оста не ов де
за у век. Хор хе је пр вих осам
го ди на про вео у Бе о гра ду, али
је он да до био по сао у на шој
ра фи не ри ји, па се пре се лио у
Пан че во. А Пан че во се усе ли -
ло у ње го во ср це. Да нас град
сма тра сво јим ве ли ким бра -
том и пла ни ра да у ње му оста -

не до кра ја жи во та. С Пан чев -
ком је до био и де те. Он је био
пр ви про фе сор сал се у ју жном
Ба на ту. У до го во ру с на шим
Кул тур ним цен тром др жао је
ча со ве љу би те љи ма овог пле -
са и ор га ни зу је њи хо ва ве чер -
ња дру же ња.

Во лео би, ка же, да по но во то
по кре не, али је за у зет. Хор хе,
на и ме, од по не дељ ка до пет ка
ра ди као ба што ван у Ам ба са ди
Ве не цу е ле, а ви кен дом на сту -
па са сво јим бен дом по клу бо -
ви ма ши ром Ср би је и ре ги о на.

Ве о ма во ли Пан че во, нај ви -
ше због љу ди ко ји су ср дач ни
и при ја тељ ски на стро је ни. Пре -
ма ње го вом ми шље њу, ка фа не
су нај бо ље ме сто за до го во ре и
дру же ње. Ре ше ње за сва ки про -
блем и сва ког мај сто ра ко ји
вам тре ба, мо же те на ћи та мо.
Ре дов но од ла зи на сла ве сво -
јих при ја те ља, где ужи ва у хра -
ни и дру же њу.

Нашао мир

Од пре го ди ну и не што да на
че сто сте мо гли да срет не те ри -
ђег мом ка из Ир ске с ве се лом
ку цом по име ну Леј ди. Ке вин
Па трик Или ја (34) до шао је у
на шу зе мљу из Да бли на, на на -
го вор при ја те ља. На пи та ње за -
што баш Пан че во, ре као је да
не ма пре ци зан од го вор. То је
као ка да вам се сви ди не ко је -
ло – не зна те тач но за што, али
вам од го ва ра укус и јед но став -
но ужи ва те у ње му. Он је про -
фе сор ан гло ир ске књи жев но -
сти и дра ме, ко ји се у наш град
скло нио од „тр ке па цо ва” ко ја
вла да у Евро пи, од јур ња ве за
успе хом и нов цем, јер же ли да
се по све ти свом пи са њу.

– Мен та ли тет Ср ба и Ира ца
је до ста сли чан. При ме ћу јем
да су ов да шњи љу ди че сто за -

НАШИ СУГРАЂАНИ СТРАН ЦИ

КАД ТЕ СР ЦЕ ДО ВЕ ДЕ У ПАН ЧЕ ВО
гла вље ни у ру ти ни, па не ви де
из лаз из сво јих про бле ма. Пре -
ви ше вре ме на про во де на истим
ме сти ма и са истим љу ди ма. С

дру ге стра не, овај град, иа ко
си ро ма шан, има ду шу. Жи вео
сам и ра дио у мно гим зе мља -
ма ко је су бо га те, али су би ле
без ду ше – при ча Ке вин.

Као не ко ко има при ли ку да
по сма тра љу де са стра не, ми -
сли да се код нас пре ви ше при -
ча о по ли ти ци, ко ја се уву кла у
све обла сти жи во та, што ни је
слу чај у ње го вој зе мљи. Ово ка -
же уз огра ду да сла бо чи та о
то ме јер не раз у ме срп ски.

– Увек сам је зик учио од так -
си ста, али у Пан че ву сви они
зна ју ен гле ски, па ми је тај
план пао у во ду – ка же.

Ке вин, с крат ки пре ки ди ма,
жи ви у Пан че ву од 2017.
године и за сад не зна ко ли ко
ће оста ти и да ли ће оти ћи
одав де.

Уметник на пропутовању

Не дав но се у Пан че во вра тио
умет ник Џеф Рос, Не мац по
по ре клу, ко ји је од ра стао у

Аме ри ци. Дав не 1986. го ди не
од лу чио је да пра ви прин то ве
на ма ји ца ма и пр ву та кву ма -
ји цу ура дио је за бенд свог
при ја те ља. Већ 1989. го ди не
за по чео је би знис у Си је тлу,
ко ји је тра јао два де сет го ди -
на. Ра дио је прин то ве за пре -
ко пет сто бен до ва и ком па ни -
ја, као и за сно у борд ин ду стри -
ју. По след њих се дам го ди на
жи ви као но мад. Пр ви пут је
по се тио Пан че во пре пет го -
ди на и већ на ред не је у ње му
про вео три ме се ца. Том при -
ли ком при ја тељ Аме ри ка нац
га је упо знао с љу ди ма Ср би је,
с ко ји ма се спри ја те љио. У то
вре ме се се лио из Аме ри ке и
тре ба ло је да од лу чи хо ће ли
до ћи у Бе о град или оти ћи у
Банг кок. Иза брао је Банг кок,
ко ји је ве о ма по зи тив но ути -
цао на ње го ву кре а тив ност и
ка ри је ру, али је са да ко нач но
од лу чио да се на ста ни у ма -
њем гра ду и за поч не но ву ета -
пу у свом жи во ту. Ов де пла -
ни ра да са ра ђу је с му зи ча ри -
ма и сли ка ри ма, да да је ча со -
ве из цр та ња гра фи та и си то-
штам пе и да се ба ви, ка же,
„дру гим ства ри ма ко је му бу -
ду би ле ин те ре сант не”.

Љубав на броду

Ва ни са Аре ла но Авра мо вић
(38) на сме ја на је и ве се ла Фи -
ли пин ка ко ја жи ви у Омо љи -
ци. У на шу зе мљу је до шла због
јед ног Ти хо ми ра, ко јег је упо -
зна ла на бро ду, где су обо је ра -

ди ли. На кон го ди ну да на ве -
ли ке љу ба ви до шла је да по се -
ти ње го ву по ро ди цу и та да су
се пр ви пут вен ча ли. Не ко ли -
ко ме се ци ка сни је на пра ви ли
су и свад бу на Фи ли пи ни ма,
на оба ли мо ра, уз све оби ча је
ко ји се у тој зе мљи по шту ју.
На пр ви по глед за љу би ла се и
у Ба нат.

На Уни вер зи те ту Сан Агу стин
на Фи ли пи ни ма за вр ши ла је би -
знис ме наџ мент, али тре нут но
учи срп ски је зик и бо ри се са ад -
ми ни стра ци јом око до би ја ња на -
шег др жа вљан ства. На по мен срп -
ске хра не, од мах ка же: сар ма,
па суљ, ће ва пи и пље ска ви ца.

– Хра на ко ју је ду Фи ли пин -
ци, слич на је срп ској, на при -
мер гу лаш и је ла од ме са, са мо
што ми ко ри сти мо ви ше пи -
рин ча и мор ских пло до ва –
опи су је Ва ни са.

Сви ђа јој се то што смо и
ми до ста ве за ни за по ро ди цу
и по шту је мо те од но се и ве зе,
а је ди но што при ме ћу је као
раз ли ку, је сте ма ло бур ни ји
тем пе ра мент у од но су на фи -
ли пин ску бла гу на рав. До сада
је по се ти ла не ко ли ко ме ста у
Ср би ји, али нај ви ше вре ме на,
ипак, она, муж и пас про во де
у Омо љи ци. Би ла је ја ко срећ -
на зи мус кад је пао снег, јер
Фи ли пин ци мо гу да га ви де
са мо на сли ци, а ре че ни це ко -
је она са ужи ва њем без ак цен -
та из го ва ра на срп ском јесу:
„Во лим те пу но” и „Не до ста -
јеш ми”.

Уживање крај реке

На до мак Омо љи це, у Стар че -
ву, још јед на же на из ино -
стран ства про на шла је сво ју
љу бав. Ана Жа лац има че тр -
де сет осам го ди на и до шла је
из Кра сно да ра у Ру си ји. Ка же
да јој на ви ка ва ње на Ср би ју
ни је ни би ло по треб но, јер љу -
ди одав де до жи вља ва ју Ру се
као бра ћу. Ро ђе на је у гра ду
Би шке ку у Кир ги ста ну, не ка -
да шњем СССР-у. Отац је био
пу ков ник у вој сци, па су се
до ста се ли ли. У два на е стој го -
ди ни ска ка ла је па до бра ном
са оцем, ко ји је био и ин струк -

тор и ко ји је чак имао при ли -
ку да упо зна Фи де ла и Ра у ла
Ка стра за вре ме Ку бан ске кри -
зе. У Ру си ји је ра ди ла као ку -
ва ри ца и по зна је је ла ра зних
на ро да, али ка же да је хра на
ко ју ми ов де је де мо слич на
ру ској. 

До ста вре ме на про во ди у дру -
же њу с при ја те љи ма, а на во ди

и да са да има све ви ше же на
из Ру си је ко је до ла зе у Ср би ју.
Оне за јед но од ла зе на кон цер -
те и раз не до га ђа је. По себ но
ужи ва у шет њи по ред ре ке, а
ре дов но иде и на пе ца ње са
сво јим су пру гом.

М. Ма рић

Зар се сва ко од
нас ни је без број
пу та за ми слио
над соп стве -
ним жи во том и
за пи тао ка ко да
на ста ви да ље и
ку да?

Глав ни ју нак
у овом ро ма ну
не ма ни здрав -
стве них ни ма -
т е  р и  ј а л  н и х
про бле ма, ни је
до жи вео тра ги -
чан гу би так, не
бе жи ни пред
ким... Је ди но уз ми че пред со -
бом и соп стве ном не са вр ше -
но шћу, све стан све га што је
про пу стио у жи во ту.

Он не пре -
ста но ана ли зи -
ра ствар ност,
по ку ша ва ју ћи
да про на ђе у
про шло сти и
са да шњо сти
бар јед ну искру
ко ја ће осве -
тли ти ње го ву
бу дућ ност. Ни -
је слу чај но што
глав ни ју нак
не ма име – он
је умно жио се -
бе та ко што је
из лио свој уну -

тар њи свет, от кри ва ју ћи ње -
го ве то но ве и ни јан се, па их
сва ко од нас вр ло ла ко мо же
пре по зна ти у се би.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ли ко
че сто се вра ћа те ста рим успо -
ме на ма. „Пан че вац” и из да -
вач ка ку ћа „Вул кан из да ва -
штво” при пре ми ли су по је -
дан при ме рак књи ге „Со фи -
ја” Ка те ри не Бон ви чи ни за
два на ша чи та о ца или
читатељ ке ко ји су нај кре а -
тив ни је од го во ри ли на то
пита ње.

На гра ђе ни су чи та о ци који
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Са мо он да кад се ми бо е -
ми оку пи мо у ка фа ни, па кре -
не мо да пре тре са мо про шлост.
До бра ста ра вре ме на ни кад
се ви ше не ће вра ти ти.”
063/6134...

„Све успо ме не ко је не че му
вре де, но сим у ср цу и вра тим
им се кад год тре ба ча шом
ме да за ли ти гор ку сва ко дне -
ви цу.” 063/2631...

На гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на -
гра ди ће два ау то ра нај кре а тив -
ни јих од го во ра на пи та ње шта
су за њих ве ли ке ре чи. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Бо да – слу шај, си не,
ове ве ли ке ре чи” Јо це Ти шме.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Се ку лић”
у „Авив пар ку”, од на ред ног
утор ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Из ви ни, хва ла, мо лим, из -
во ли и во лим те. До ка за но је
да су ове ре чи ле ко ви те, по -
ред то га што су ко ри сне.”
060/8212...

„Раз не ве ли ке ре чи слу ша -
мо сва ког да на на ве сти ма.
Ште та што су пра зне.”
064/2024...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на, ка -
ко би смо њи хо ве по дат ке про -
сле ди ли спон зо ри ма. Но ва
на град на пи та ња по тра жи те
на стра ни ца ма овог бро ја
„Пан чев ца”. Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 6. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ка да се
од лу чу је те за чај?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи -
ге „Кћи план та же ра ча ја” Џе нет Ма кла уд Тро тер. Нај за ни -
мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша љи -
те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи и 38,64
ди на ра у мт:с мре жи.

Осам на е сто го-
ди шња Кла ри -
са Бел хеј вен од -
ра сла је у буј -
ним ин диј ским
бр ди ма Аса ма,
али су над ње -
ним до та да
б е з  б р и  ж н и м
жи во том по че -
ли да се над ви -
ја ју там ни обла -
ци. По ро дич на
план та жа ча ја
про па да, отац
још увек ту гу је
због пре ра не
смр ти сво је же не, док су ње -
ној крх кој мла ђој се стри Оли -
ви по треб ни и љу бав и не га.

Од ва жни Ве сли Роб сон, вла -
сник ри вал ских план та жа ча -
ја, за ин те ре со ван је за Кла -

ри су. Но док се
њи хо ва љу бав на
при ча раз ви ја, де -
вој ка ма уми ре
отац и оне су при -
ну ђе не да оду у Ен -
гле ску код оче ве
род би не. Кла ри са
се бо ри с не да ћа -
ма, си ро ма штвом
и љу бо мо ром љу -
ди ко ји је окру жу -
ју, са ња да отво ри
соп стве ну чај џи -
ни цу, али по че так
Пр вог свет ског ра -
та и стра да ња ко ја

он до но си ни ма ло јој у то ме
не ће по мо ћи. Ка да се Ве сли
Роб сон по но во по ја ви у Кла -
ри си ном жи во ту, от кри ће јој
шо кант ну исти ну из њи хо ве
за јед нич ке про шло сти.

„Кћи план та же ра ча ја”
Џе нет Ма кла уд Тро тер

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„64 да на” Сла ви це
Ерде ља но вић Цурк

Два чи та о ца ко ји до сре де, 6. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ко ли ко се че -
сто за ми сли те над сво јом суд би ном?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „64 да на” Сла ви це Ер де ља но вић Цурк. Нај -
за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре -

жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ча ша сва ко дне ви це
иште ча шу ме да

Кевин Патрик Илија

Хорхе Енрике Ривера Легат

Џеф Рос

Ана Жалац

Ваниса Арелано Аврамовић
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НАШ ГОСТ: ВУ ЛЕ ЖУ РИЋ, ПИ САЦ

ГРАД ЧИ НЕ ЉУ ДИ

Пре ви ше од два де сет го ди на
Ву ле Жу рић је до шао у Пан -
че во да при ми на гра ду за крат -
ку при чу ко ју је до де љи ва ла
ре дак ци ја ча со пи са „Све ске”,
а две го ди не на кон то га срео је
сво ју су пру гу Је ле ну. Вр ло бр -
зо у сво јој лич ној кар ти про -
ме нио је адре су и већ две де -
це ни је он је наш су гра ђа нин.
На пи сао је ве ли ки број ро ма -
на, збир ки при ча, сце на ри ја, а
ње го ве при че су пре ве де не и
на не ко ли ко стра них је зи ка.
До бит ник је ви ше при зна ња, а
ме ђу по след њи ма су „Ан дри -
ће ва на гра да” за збир ку при ча
„Тај на цр ве ног зам ка” 2015.
го ди не, на гра де „Дан ко По по -
вић” (2016) и „Ко чи ће во пе -
ро” (2016) и од не дав но „Злат -
ни сун цо крет 2018”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Не дав но сте на -
гра ђе ни „Ви та ло вом на гра дом”
за нај бо ље књи жев но оства ре -
ње на срп ском го вор ном под -
руч ју у жан ро ви ма ро ма на,
при по вет ке, по е зи је, књи жев -
не кри ти ке, есе ја и књи жев не
пу бли ци сти ке. Ко ли ко вам је
ова на гра да зна чај на за да љи
рад?

ВУ ЛЕ ЖУ РИЋ: На гра де је су
под стрек и сва ко при зна ње при -
ја, али и оба ве зу је, она истин -
ска и нај ве ћа на гра да је сте
упра во пру же на мо гућ ност да
жи вот про ве де те у ба вље њу
умет но шћу. С дру ге стра не, ба -
вље ње умет но шћу ни је спорт -
ска ди сци пли на, па так ми че -
ње у би ло ко јој умет нич кој ди -
сци пли ни – сем у умет нич ком
кли за њу – ни је мо гу ће, ма да
јав ност обра ти па жњу на ваш
рад тек ка да он бу де вред но -
ван не ким зва нич ним при зна -
њи ма. Не ким умет ни ци ма при -
ја ова кво по ја ча но ин те ре со -
ва ње, не ки ма не. И ја сад већ
је два че кам да у жи жу јав но -
сти до ђе не ко дру го име, да
бих имао ви ше вре ме на за чи -
та ње и пи са ње.

l Ко ли ко вас Пан че во као
сре ди на сти му ли ше да пи ше -
те?

– Као и сва ки дру ги град у
ком сам жи вео, да кле мно го!
Град пре све га чи не љу ди, а где
год сам жи вео, сре тао сам углав -
ном оне жељ не жи во та и ра до -
сти. То сва ко днев но ис по ља ва -
ње чо ве ко ве же ље да се ле по
жи ви на ово ме све ту, је сте глав -
ни по гон за мо је умет нич ке
пре о ку па ци је.

l У Пан че во сте пр ви пут
до шли да при ми те на гра ду, али
сте ка сни је оста ли због љу бави.

Да ли је би ло те шко до не ти та -
кву од лу ку?

– Крат ко и ја сно: не, или што
би ре као Ђо ка Ба ла ше вић, „то
не би ра па мет, не го ср це”.

l Ко ли ко се Пан че во
разлику је од ва шег род ног
Сара је ва?

– Опет, као и сва ки дру ги
град у ко ме сам, по сле Са ра је -
ва, жи вео. Али не бих то по -
сма трао из не ког дра ма тич ног
аспек та. Прет по ста вљам да би

l Да ли град Пан че во за слу -
жу је да се че шће по ми ње у књи -
га ма?

– О Пан че ву је до са да мно -
го то га вред ног већ на пи са но,
па би пре све га тре ба ло учи ни -
ти не што да се што ве ћи број
су гра ђа на упо зна с нај ин те ре -
сант ни јим на сло ви ма из те из -
у зет но вред не би бли о те ке. Уоп -
ште, у Ср би ји би тре ба ло да
бу де по све ће но мно го ви ше па -
жње ло кал ној исто ри ји, као и
исто ри ји при ват ног жи во та. За -
хва љу ју ћи бо га том ов да шњем
ар хи ву и пу бли ка ци ја ма ко је
се и да ље об ја вљу ју, ми смо у
при ли ци да мно го то га са зна -
мо. Тре ба та из да ња са мо учи -
ни ти ви дљи ви јим и до ступ ни -
јим за ин те ре со ва ном гра ђан -
ству, а на ро чи то се по све ти ти
ра ду с мла ди ма. Што се са вре -
ме не књи жев но сти ти че, чи ни
ми се да је Ва са Пав ко вић тре -
нут но нај по у зда ни ји хро ни чар
на шег вре ме на у пан че вач ком
ата ру, а Зо гра фо во Пан че во је
за хва љу ју ћи ње го вим стри по -
ви ма сти гло и до Бра зи ла и Се -
вер ног по ла.

l У Пан че ву су жи ве ли мно -
ги зна ме ни ти љу ди. Да ли сте
раз ми шља ли да пи ше те о не -
ком од њих и ко би то евен ту -
ал но био и за што?

– Ви ше од то га ме при вла чи
иде ја да, ре ци мо, Пан че во у
осам на е стом ве ку бу де глав ни
ју нак јед ног од мо јих на ред -
них ро ма на. или да на пра вим
филм ску или по зо ри шну адап -
та ци ју „Све те Вој во ди не” Ми -
ло ша Цр њан ског.

l Да ли пра ти те рад књи -
жев них ау то ра из Пан че ва и
ка ко вам се сви ђа њи хов рад?

– Пра тим до ла зак мла дих и
њи хо во књи жев но са зре ва ње с
ве ли ком ра до шћу и тру дим се,
ко ли ко мо гу, да им се обез бе -
ди што ве ћи про стор у јав но ме
жи во ту. Вред ни су, не стр пљи -
ви, пу ни енер ги је. Њи хо во вре -
ме је већ до шло и ме ни је дра -
го што мо гу с њи ма да се дру -
жим и чи там њи хо ве тек сто ве.

l Ка кви су вам пла но ви за
на ред ни пе ри од?

– Увек их је ви ше не го вре -
ме на, али та ко функ ци о ни ше
умет нич ка ра ди о ни ца, иде ја је
увек ви ше од ре а ли за ци је. Тре -
нут но скла пам књи гу иза бра -
них и но вих при ча, ра дим на
сце на ри ју за те ле ви зиј ски филм,
ра ду јем се гле да њу фил мо ва на
ФЕСТ-у и че кам да се по ја ви
но ва књи га Ми ше ла Уел бе ка.

Мир ја на Ма рић

културних де ша ва ња, а то је
већ ду го, из мно гих раз ло га,
све те же и те же. Ипак, као што
сам већ ре као, до ла зе мла ди,
без чи је енер ги је и по тре ба ни -
шта не би има ло сми сла. Све
ово ва жи и за књи жев ну сце ну.
Ми слим да би тре ба ло да се
град на кон крет ни ји и при ме -
ре ни ји на чин се ћа сво јих књи -
жев них ве ли чи на, а то би још
на кон крет ни ји на чин по мо гло
мла ди ма да обез бе де до вољ но

Вуле Журић и Неле Карајлић

ме мо ја умет нич ка ин те ре со -
ва ња и не ки дру ги, мир но доп -
ски ји сти цај окол но сти сва ка -
ко уда љи ли од род но га гра да,
с ко јим, хај де да и то раз ја сни -
мо јед ном за сваг да, не мам би -
ло ка квих не спо ра зу ма.

l Ко ли ко је вре ме на тре ба -
ло да се адап ти ра те на сре ди -
ну у ко јој жи ви те?

– Исто оно ли ко ко ли ко је сре -
ди ни тре ба ло да се адап ти ра
на ме не. Хо ћу да ка жем да смо
сви у тим ту жним го ди на ма
рас па да Ју го сла ви је до би ли сво -
ју пор ци ју жу чи.

l Да ли се Пан че во про ме -
ни ло у од но су на пе ри од ка да
сте се до се ли ли?

– Си гур но да је сте, го во ри -
мо већ о две де це ни је жи вље -
ња на пан че вач кој адре си. Ме -
ња ла се ин фра струк ту ра, умр -
ло, на жа лост, мно го дра гих љу -
ди, али увек су ту и но ви при -
ја те љи, мла да, па мет на ли ца
без ко јих ни је дан град не би
имао би ло ка кву бу дућ ност.

l Ка ко оце њу је те кул тур ну
сце ну гра да Пан че ва? Мо же те
се по себ но освр ну ти на књи -
жев ност?

– По ха ба на је, као уо ста лом
це ло куп на кул тур на сце на у це -
лој зе мљи Ср би ји. Нај ва жни је
је са чу ва ти кон ти ну и тет

про сто ра за ис ка зи ва ње соп -
стве ног из ра за.

l Ко је су вам те ме са овог
под не бља ин те ре сант не?

– Их, има их мно го, али ево
јед не ко ја има ве зе с Пан че -
вом, а реч је о уки да њу мо гућ -
но сти да до Бе о гра да и из ње га
пу ту је мо во зом. Ти хо уби ја ње
АТП-а ису ви ше ду го ис цр пљу -
је Пан чев це ко ји или мо ра ју
или же ле да иду до Бе о гра да.
За ми сли те ка кав би ро ман мо -
гао да се на пи ше, или да се
сни ми филм о труц ка њу у овим
сил ним ком би ји ма. То је цео
је дан на род, цео је дан свет, у
ко ме се сва ко га да на на хи ља -
де љу ти па ти са мо да би сти -
гло до шко ле и по сла, би о ско -
па или по зо ри шта, док око ло
на ше ва ро ши ча ме два ко ло се -
ка пру ге жељ не во зо ва пу них
пут ни ка ко ји бр зо и без бед но
од ла зе у ве ли ки град и без мно -
го пе ри пе ти ја се вра ћа ју сво јој
ку ћи.

l Да ли је Пан че во за слу -
жи ло да се на ђе у не кој ва шој
књи зи?

– Већ га има у не ким мо јим
при ча ма, а чи ни ми се да је и
је дан од глав них ју на ка ди -
плом ског фил ма Ми ло ша
Ајди но ви ћа „Мр тав чо век не
шту ца”, за ко ји сам пи сао
сцена рио.

ЗАШТО УСПЕНСКА ЦРКВА ИМА ДВА ТОРЊА

Симбол слоге 
и заједништва

Зашто Црква Успења Пресве-
те Богородице, један од нај-
лепших и најмонументални-
јих споменика у нашем гра-
ду, има два торња, по чему
подсећа на сличне верске хра-
мове који постоје у Сремским
Карловцима, Србобрану, Бу-
диму и Темишвару?

Два звоника Успенске цр-
кве су симбол братства срп-
ског народа у Војводини и у

централној Србији и израз су
захвалности градитеља цркве
због заједничке борбе за про-
теривање Турака. У име тога
војвођански Срби су помага-
ли своју браћу преко Дунава,
иако су се аустроугарске вла-
сти у великој мери томе про-
тивиле. Они, међутим, нису
посустајали, па је Карађор-
ђе, у време док је зидана Ус-
пенска црква (1807–1810),
решио да им се одужи тако
што је у Панчево као „дона-
цију” послао 650 кубних ме-
тара дрва.

Приликом освећивања те-
меља Успенске цркве то је
споменуо њен тадашњи ста-

решина протојереј Андреј
Арсенијевић. Он је убрзо због
тога био кажњен: осуђен је и
протеран из Панчева. Касни-
је му је то опроштено, па је
помилован. Немили догађај
у историји Успенског храма
била је и одлука Аустри-
јанаца да 1916. скину три

мања црквена звона, а две
године касније и бакар с
торњева.

То је револтирало нашег та-
дашњег угледног суграђани-
на Петра Милорадовића, па
је он 1925. године купио три
црквена звона ливена у Зе-
муну и поклонио их Успен-
ском храму.

Успенска црква је оштеће-
на у пожару који је избио

1996. године. Да све буде го-
ре, ватрогасци су гасили све-
ће водом уместо пеном, па се
подигла водена пара, што је
додатно оштетило иконе, ко-
је је требало обновити због
наслага гарежи и испарава-
ња од свећа.

Срећом, овај догађај је
имао и добру страну, с обзи-
ром на то да је Успенска цр-
ква захваљујући подршци др-
жаве, локалне заједнице и
верника после пожара те-
мељно обновљена. Не само
да су реконструисане иконе
него су детаљно обновљени
и комплетна унутрашњост и
олтар. Захваљујући иници-

јативи и залагању стареши-
на Успенске цркве, као и
наших суграђана који су на
челу Црквеног одбора, од пре
неколико година поново ра-
де сатови на оба торња
Успенског храма, што чини
тај објекат још лепшим.

М. Г.

Ови торњеви су одавно један од симбола Панчева

У Успенској цркви се по лепоти издваја и иконостас



На гра ђе ни сту ден ти бе о град -
ског Фа кул те та му зич ких
умет но сти на сту пи ли су у су -
бо ту, 23. фе бру а ра, у ма лој
са ли но во се љан ског До ма кул -
ту ре. Ови мла ди вир ту о зи
при па да ју кла си про фе со ра
др Ог ње на По по ви ћа, ви ше -
стру ко на гра ђи ва ног пан че -
вач ког кла ри не ти сте, ко ји за
со бом има без број на сту па у
зе мљи и ино стран ству.

Број на пу бли ка ужи ва ла је
у мај сто ри ја ма из во ђа ча, које
су на кла ви ру пра ти ли Ан то -
не ла Гр гин и Еле на Ше вер.
Сту ден ти су на кла ри не ту
сви ра ли ну ме ре свет ских
ком по зи то ра, ме ђу који ма и
три ком по зи ци је Ог ње на По -
по ви ћа, ме ша ви не тра ди ци -
о нал не, џез и кла сич не

музике (про пра ће не с нај ви -
ше апла у за).

По ред мла дих му зи ча ра из
Ни ша, Сме де рев ске Па лан ке
и Са ра је ва, сво је уме ће су
при ка за ла и два Шпан ца из
Ви га, а пред ста вио се и је дан
Пан че вац – Ву ка шин Го гош.

Ди рек тор До ма кул ту ре
Сорин Бо ља нац ка же да су
ова кви кон цер ти мла дих ка -
мер них са ста ва и со ли ста већ
по ста ли тра ди ци ја, као и да
се но во се љан ска пу бли ка баш
„при ми ла” на кла си ку.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” по са ди -
ли су мла ди це ку гла стог ја -
во ра око цр кве, у Ули ци Ђу -
ре Јак ши ћа. Сад ња ће би ти
на ста вље на и на ред них да на,
а у пла ну је и по ста вља ње
над стре шни це на ка пе ли на
гро бљу.

Ба нат ско Но во Се ло: На гра -
ђе ни сту ден ти бе о град ског
ФМУ-а из кла се про фе со ра
др Ог ње на По по ви ћа на сту -
пи ли су у су бо ту, 23. фе бру а -
ра, у ма лој са ли До ма кул ту -
ре. На истом ме сту, у не де љу,
3. мар та, од 12 са ти, Удру же -
ње же на „Но во се љан ке/Bobo-
acele” ор га ни зо ва ће пе ти пут
из ло жбу под на зи вом „У су -
срет Осмом мар ту”.

До ло во: Пре ми је ра до ку мен -
тар ног фил ма „Ко лев ка вре -
ме на” ау то ра Бо ја на Вој но ва
одр жа на је у пе так, 22. фе бру -
а ра, у ма лој са ли Град ске упра -
ве Пан че ва. По ред овог оства -
ре ња, пу бли ка је мо гла да
погле да и ре при зу фил ма „У
до ло ви ма рав ни це”, ко ји је, та -
ко ђе, по мо гао Град Пан че во

по јав ном кон кур су за про јек -
те у кул ту ри. Сек ци ја Ло вач -
ког удру же ња Пан че во из До -
ло ва одр жа ће са ста нак у не де -
љу, 3. мар та, уо чи одр жа ва ња
ре дов не скуп шти не те ор га ни -
за ци је, пла ни ра не за 16. март.

Гло гоњ: Струч ња ци са Ин сти -
ту та „Та миш” упри ли чи ће пре -
да ва ње за по љо при вред ни ке о
пре ра ди по вр тар ских и ра тар -
ских кул ту ра и о све оп штој
си ту а ци ји у агра ру у че твр так,
28. фе бру а ра, од 18 са ти, у
До му кул ту ре. Про тив по жар -
на ин спек ци ја, то јест Сек тор
за ван ред не си ту а ци је МУП-
а, да ла је са гла сност на тех -
нич ку до ку мен та ци ју за обје -
кат ка пе ле у Гло го њу.

Ива но во: Ме ђу на род ни дан
ма тер њег је зи ка обе ле жен је
два на е сти пут у че твр так, 21.
фе бру а ра, у До му кул ту ре, ка -
да се го во ри ло, ре ци то ва ло и
пе ва ло на три на ест је зи ка.

Ја бу ка: Пре да ва ње струч ња -
ка са Ин сти ту та „Та миш”,
на ме ње но во ћа ри ма и ви но -
гра да ри ма, одр жа ва се у че -
твр так, 28. фе бру а ра, од 10
са ти, у До му кул ту ре. На
истом ме сту би ће при ре ђи -
ва не кре а тив не ра ди о ни це
по во дом 8. мар та за де цу
дру гог раз ре да, ко ја ће пра -
ви ти че стит ке, ку ти ји це с
цве ћем и дру ге по клон чи ће
за сво је ма ме. Три би на про -
тив на си ља у по ро ди ци би ће
при ре ђе на у пе так, 1. мар та,
од 17 са ти, у про сто ри ја ма
Ме сне за јед ни це.

Ка ча ре во: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа ра де на оре зи -
ва њу гра на ко је оме та ју са о -
бра ћај ви ших во зи ла. Деч ја
пред ста ва „Ја сам чу до ви -
део” би ће из ве де на у уто рак,
5. мар та, од 12.30, у До ма
омла ди не. Је дан од спон зо ра
ово го ди шње „Сла ни ни ја де”,
Не над Но ва ко вић, од у стао је
од да ље ор га ни за ци је ове
мани фе ста ци је.

Омо љи ца: На ста вље на је се -
ри ја не ми лих до га ђа ја, а овог
пу та су у По ња ви ци про на ђе -
ни прет ход но за да вље ни пси
вр сте ста форд.

Стар че во: Дру штво пче ла ра
при ре ди ло је ре дов ну го ди -
шњу скуп шти ну у су бо ту, 23.
фе бру а ра, у До му кул ту ре, а
два да на ка сни је сво ју сла ву
обе ле жи ли су чла но ви ло кал -
ног удру же ња ви на ра, во ћа ра
и де сти ле ра. Пред став ник Од -
ре да из ви ђа ча „На дел”, Пре -
драг Стан ко вић, про те клог
ви кен да је уче ство вао на фо -
ру му бр ђа на ре ги о на у Су то -
мо ру. Из ло жба ра до ва ака -
дем ских сли кар ки – се ста ра
Ма ри је и Ива не Ди ми трић
би ће отво ре на у че твр так, 28.
фе бру а ра, у 19 са ти, у га ле -
ри ји „Бо ем”.

Петак, 1. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 

У знак се ћа ња на сту ден те ко ји
су уби је ни 21. фе бру а ра 1952.
го ди не у Да ки (да на шњем Бан -
гла де шу) са мо за то што су про -
те сто ва ли јер њи хов ма тер њи
је зик ни је про гла шен за зва -
нич ни, по од лу ци Уне ска овај
дан се ши ром пла не те обе ле -
жа ва као свет ски пра зник ма -
тер њег је зи ка.

Пре ма про це на ма лин гви ста,
од око шест хи ља да је зи ка, до
кра ја 21. ве ка ви ше од по ло ви -
не ће из у мре ти (сва ког да на
не ста је по је дан), а у на шој зе -
мљи су од три де се так нај у гро -
же ни ји они ко ји ма го во ре ма -
ло број ни на ро ди. У Пан че ву су
то цин цар ски и ба нат ски бу -
гар ски – пал ћен ски, ко ји је, уз
ма ђар ски и срп ски, нај за сту -
пље ни ји баш у Ива но ву.

То је са свим до вољ но раз ло -
га да се Ме ђу на род ни дан ма -
тер њег је зи ка го ди на ма обе ле -
жа ва у том се лу.

Два на е сти ива но вач ки Дан ма -
тер њег је зи ка је, хим ном Ср -
би је, отво рио осно вац Ма те ја
Гу ран, ко јег је на кла ви ја ту ра -
ма пра тио отац Мар ко, ди рек -
тор До ма кул ту ре, глав ног ор -
га ни за то ра ма ни фе ста ци је.

По том се број ним зва ни ца -
ма обра тио по кра јин ски по сла -
ник Јо ван Ла за ров и ис та као
да вој во ђан ска скуп шти на већ
ду го не гу је мул ти лин гвал ност,
јер се у њој го во ри је зи ци ма
шест ре пре зен та тив них на ци -
о нал них за јед ни ца. Го сте је по -
здра вио и бу гар ски кон зул Ге -
ор ги Хри стов, и то упра во на
је зи ку јед не од на ци о нал них
ма њи на у Ср би ји и у Ива но ву.

Сам про грам стар то вао је на -
сту пом ка ча ре вач ке пе вач ке гру -
пе „То ше Про е ски”, ко ја је из -
ве ла ре ци та ци је и пе сме на ма -
ке дон ском је зи ку. На кон то га

СЕЛО

ДВА НА Е СТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН МА ТЕР ЊЕГ ЈЕ ЗИ КА ОДР ЖАН У ИВА НО ВУ

БО ГАТ СТВО РАЗ ЛИ ЧИ ТО СТИ

НИЗ НЕ МИ ЛИХ ДОГАЂАЈА У ОМО ЉИ ЦИ

Од пљач ке ам бу лан те до сви ре пог да вље ња па са

се с би не у ве ли кој са ли ива но -
вач ке кул тур не уста но ве чу ла
при ча пред став ни ка Ма ти це
сло вач ке из Вој ло ви це, а не што
ка сни је су чла но ви Дру штва

грч ко-срп ског при ја тељ ства
„Кан та ку зи на” из Сме де ре ва,
кроз игру мла ђе и ста ри је гру -
пе, при ка за ли део кул ту ре из
по стој би не ста рих Хе ле на.

Нај мла ђи чла но ви ло кал ног
МКУД-а „Бо наз Шан дор” из -
ве ли су игре Се кељ-Ма ђа ра,
док је у име Ру му на из Но вог

Се ла пе ва ла уче ни ца та мо шње
шко ле Те о до ра Мик. За тим су
мла ђа ни Цр но гор ци гу сла ли о
ве ли ким бит ка ма, чој ству и ју -
на штву; ре ци та ци ја ма су се
пред ста ви ли и чла но ви удру -
же ња „Че шка бе се да”, као и
два удру же ња при ја те ља Ру са
– „Ро ма шка” из Пан че ва и „Ср -
би ја у ср цу, Ру си ја у ду ши” из
Опо ва. Уче ни ци стар че вач ке
шко ле су го во ри ли, та ко ђе, на
ру ском, сло вач ком и, на при -
јат но из не на ђе ње мно гих – на
ки не ском, а по ме ну ти уче ник
Основ не шко ле „Све ти Са ва”,
Ма те ја Гу ран, из вео је сплет
пе са ма на бу гар ском, ма ђар -
ском и срп ском је зи ку.

Пред сед ник Удру же ња ба -
нат ских Бу га ра „Ива но во –Ба -
нат” Ау гу стин Ка ла пиш об ја -
снио је за што је је дан од на зи -
ва ње го вог се ла Шан до ређ ха за
(у пре во ду: Шан до ро ва цр ква).

– На ше ме сто је 1892. до
1920. го ди не, уз одо бре ње ау -
стро у гар ске вла сти, но си ло име
по би ску пу Шан до ру Бо на зу,

ко ји је кра јем 19. ве ка мно го
по мо гао при град њи Хра ма Све -
тог Ван де ли на. С дру ге стра не,
ин те ре сант но је да је пр ви пра -
во пис на мом ма тер њем, то јест
пал ћен ском је зи ку на пи сао учи -
тељ Јо зо Рил из ру мун ског ме -
ста Вин ге – на вео је Ка ла пиш.

Он је по том на свом је зи ку
од ре ци то вао пе сму по зна тог
ау то ра Ан то на Ле ба но ва, та ко -
ђе из Вин ге, под на зи вом „На -
ша ја зић”.

На кра ју овог пу то ва ња кроз
кул ту ре број них на ро да из ве -
ден је му зич ко-ли те рар ни про -
грам под вођ ством про фе со ра
Ог ња на Цвет ко ва. У ње му су
уче ство ва ли уче ни ци шко ла ко -
је су већ осам го ди на део ре а -
ли за ци је про јек та Ми ни стар -
ства Ре пу бли ке Бу гар ске „Ма -
тер њи је зик и кул ту ра Бу гар ске
ван гра ни це Ре пу бли ке Бу гар -
ске”, у шта су, по ред но си о ца –
ива но вач ке Основ не шко ле „Мо -
ша Пи ја де”, укљу че не и омо -
љич ка шко ла, као и град ске –
„Све ти Са ва” и „Ми ка Ан тић”.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

У Омо љи ци је у по след ње вре -
ме за бе ле жен низ не ми лих до -
га ђа ја на ви ше ло ка ци ја.

Нај пре је не дав но оби је на и
опљач ка на ам бу лан та, из ко је
су укра де ни ком пју те ри и од -
ре ђе на ко ли чи на ле ко ва, по -
пут та бле та „бен се ди на”.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
омо љич ке ме сне скуп шти не Ду -
ша на Лу ки ћа, ло по ви су ушли
са зад њег де ла згра де, ко ји ни -
је по кри вен ка ме ра ма, и на кон
„оба вље ног по сла” ту да про шли
у сме ру школ ског дво ри шта.
Ис тра га је још увек у то ку.

– По ред то га, у бли зи ни ам -
бу лан те из над апо те ке су и два
пра зна два ста на у ко ји ма се
ску пља ју ра зно ра зни сум њи ви
ти по ви. Реч је о про сто ри ја ма
у вла сни штву Здрав стве ног цен -
тра „Ју жни Ба нат”, пра вље ним

за де жур ног фар ма це у та и ле -
ка ра. По сто ји мост ко ји спа ја
ам бу лан ту и апо те ку, ку да не -
зва ни го сти и про ла зе. Бу ду ћи
да је то ве о ма ви со ко, пред ста -
вља и опа сност за оне ко ји се
ту да ве ру. Због све га би ор га ни
ре да мо ра ли да при па зе на те
већ не ко ли ко го ди не пра зне
објек те – ис ти че Лу кић.

Ових да на су из ло мље ни и
еле мен ти на деч јем игра ли шту
у По ња вич кој ули ци, а мо мен -
тал но су на по прав ци у ло кал -
ном ко му нал ном пред у зе ћу.

– Ја сно се ви ди да те љу ља -
шке ни су слу чај но оште ће не.
Ипак, нај у жа сни ја вест је да је
су пре не ки дан у По ња ви ци
про на ђе на два уда вље на пса ста -
фор да, прет ход но омо та на лан -
ци ма, као и де ве то ро ште на ди
угу ше них у вре ћи. И за то смо

са зна ли ин ди рект но, јер нас ни -
ко од над ле жних слу жби ни је
оба ве стио. Слич но је би ло и пре
ви ше од го ди ну да на, ка да су
уда вље ни ла бу до ви, на кон че га

ни смо до би ли чак ни од го вор
на пи та ње да ли је по кре нут не -
ки по сту пак. Сто га оче ку је мо
бо љу са рад њу с по ли ци јом пре
све га у по гле ду ноћ них оби ла -
за ка, јер је у по след ње вре ме
би ло мно го то га ло шег: од
опљач ка ног бан ко ма та, пре ко
по раз би ја них клу па, до сви ре -
пих ег зе ку ци ја жи во ти ња –
апелу је пр ви чо век се ла.

Он сма тра да би, за по че так,
три би не ко је би ор га ни зо ва ли
по ли ци ја, удру же ња љу би те ља
жи во ти ња и дру ги мо жда до -
при не ле да се број тих ин ци -
де на та ума њи.

Лу кић по ру чу је сво јим су -
гра ђа ни ма да се укљу че у ре -
ша ва ње про бле ма, као и да пре -
ста ну са уче ста лим ба ца њем
сме ћа, ко јим су по је ди ни ки -
шни ка на ли пре на тр па ни.

СТАР ЧЕ ВАЧ КИ ПЧЕ ЛА РИ ОДР ЖА ЛИ ГО ДИ ШЊУ СКУП ШТИ НУ

Чла но ви и из мно гих дру гих ме ста

КОН ЦЕРТ КЛА РИ НЕ ТИСТА У НОВОМ СЕЛУ

Но во се ља ни 
обо жа ва ју кла си ку

Дру штво пче ла ра Стар че во
при ре ди ло је у су бо ту, 23. фе -
бру а ра, ре дов ну го ди шњу скуп -
шти ну. По уста ље ном оби ча ју,
на кон пре зен то ва ња фи нан сиј -
ског из ве шта ја пред сед ник Ко -
ста Аћа го во рио је о то ме шта
се до га ђа ло у прет ход них два -
на ест ме се ци и на вео не ке од
са др жа ја: од број них те о рет -
ских и прак ти чар ских пре да -
ва ња, пре ко на бав ке нео п ход -
них ле ко ва, опре ме и дру гих
по треп шти на, до тра ди ци о нал -
ног оку пља ња за „Да не дру же -
ња” и од ла за ка на сај мо ве.

По том су се у ди ску си ју укљу -
чи ли и дру ги чла но ви, ко ји су,
по ред оста лог, го во ри ли о то -
ме да би ин фор ма ци је о ак -
тив но сти ма тре ба ло ажур ни је

об ја вљи ва ти пу тем ин тер не та,
као и о мо гућ но сти про из вод -
ње се лек ци о ни са не ма ти це и
про ме ни по кра јин ског пра вил -
ни ка о др жа њу пче ла, на ро чи -
то у по гле ду раз ме шта ја ко -
шни ца у вре ме па ше.

На кра ју офи ци јел ног де ла
скуп шти не по де ље на су при -
зна ња, па је злат на знач ка Са -
ве за пче лар ских ор га ни за ци ја
Ср би је „За слу жни пче лар” до -
де ље на Ми ло ра ду Јо ва но ви ћу
из Стар че ва, а по хвал ни це су
уру че не ње го вом су гра ђа ни ну
Ми ха љу Кво чи ку, Зо ра ну Жи -
ва но ви ћу из Омо љи це, Пан чев -
ки Бо ја ни Бе кић, као и ло кал -
ном До му кул ту ре.

Ина че, ово агилно дру штво
бро ји пре ко се дам де сет чланова

и, по ред Стар че ва ца, оку пља и
пче ла ре из го то во свих окол -

них ме ста, па чак и јед ног из
Ари ља.

Говорило се и на кинеском

Радно и свечано

Приредба у Дому културе: наступ ђака који уче бугарски језик



Вла ди мир Де ља, 

про фе сор права

ФИЛМ: „Ралф раз би јач”
(„Wreck it Ralf”) је сте филм
ко ји је спо јио две мо је ве ли ке
стра сти: ви део-игре и ани ми -
ра не фил мо ве. У свом дру гом
де лу „Ralph Breaks the Inter-
net” до да је и тре ћу – ин тер -
нет, па за слу жу је да га пред -
ста вим. Аван ту ре Рал фа и Ве -
не ло пи фон Гриц се на ста -
вља ју и са да на кон ква ра на
игри ци „Sugar Rush” на пу -
шта ју сво је до мо ве да би спа -
сли игри цу и све ли ко ве из
ње. Шар мант ни пар ће се ува -
ли ти у ви ше од јед не не во ље.
Да ли због но стал гич ног се -
ћа ња на вре ме ар кад них игри -
ца про ве де них у игра о ни ци
код „Шу пи це” по ред „Ку пеа”
пре три де сет и не што го ди на
или пре ла ска у још ша ро ли -
ки ји свет ра чу на ра и ан дро ид
игри ца, филм је др жао мо ју
па жњу од по чет ка до кра ја.
Филм је нео до љи во шар ман -
тан, пре див но ани ми ран,
шарен, бр зо по те зан, али и са -
ти ри чан, јер нас по ма ло и опо -
ми ње да вир ту ел ни свет у коме
све ви ше вре ме на про во ди мо
ни је за ме на за пра ве емо ци је
и вред но сти, ко је чак и вир -
ту ел ни ју на ци има ју. Сце не с
„Ди зни је вим” прин це за ма или
глав ним во за чем игри це „Кла -
ни ца”, ко ја нео до љи во под се -
ћа на GTA свет, мо гу се гледати
не бро је но пу та.
РО МАН: Иа ко већ ду го са мо
ку пу јем и сла жем књи ге, за о -
ку пљен го ре по ме ну том ин тер -
нет за ни ма ци јом, слу чај но ми
је за око за пао ро ман „Рат има
жен ско ли це” Све тла не Алек -
си је вић, бе ло ру ске до бит ни -
це Но бе ло ве на гра де. Па жњу
ми је при ву као на слов, а за -
тим и са др жај. Ро ман сам про -

чи тао не треп ћу ћи, а од мах и
оста ла де ла ове ау тор ке. Њен
ро ман „Чер но биљ ска мо ли -
тва” још јед но је де ло су ро во
ре ал не до ку мен тар не про зе
ко ја го во ри о до га ђа ји ма чи ји
смо са вре ме ни ци – ха ва ри ји
ну кле ар не елек тра не у Чер -
но би љу 26. апри ла 1986, до -
га ђа ју по сле ко јег свет ни ка -
да ви ше не ће би ти исто ме -
сто. Као у ан тич кој тра ге ди ји,
пра ти мо ис по ве сти пре жи ве -
лих и спо зна је мо сву ду би ну
ру ског фа та ли зма и сто ич ког
хе ро и зма, су ро вост би ро крат -
ског и са мо љу бљи вог ре жи -
ма, уз до зу цр ног ху мо ра. До
ср жи нас про тре са спо зна ја
да суд би не и љу ди мо гу би ти
су ро ви ји и те жи од би ло ка -
кве има ги на ци је.
МУ ЗИ КА: Без по тре бе да укљу -
чим ау то тјун, ре дов но сво јим
ђа ци ма на ве ли ком од мо ру
пу стим по не ку ствар на ста лу
пре ро ђе ња world music треш
хи то ва. И до пад не им се... И
ка ко ни сам му зич ки шо ви ни -
ста, овог пу та бих скре нуо па -
жњу на три хи та веч на као
Бе то ве но ва „Ода ра до сти”.
„Sultans of Swing” гру пе „Dair
Straits” и Спринг сти но ва „The-
se Are Better Days”, по ред до -
брог рас по ло же ња, на ве шће
вас и да про ве де те са те до бре
му зи ке у ва шем „Ју тјуб” пре -
тра жи ва чу. Тре ћи хит, бен да
„Rolling Stones” – „Angie”, от -
кри ва раз лог мо је лич не, не -
про ла зне сре ће.

КУЛТУРА
Петак, 1. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПАН ЧЕ ВАЦ СА РА ЂИ ВАО НА МЕ ЂУ НА РОД НОМ ФИЛМ СКОМ ПРО ЈЕК ТУ

ПРЕ МИ ЈЕ РА ХО РОР АН ТО ЛО ГИ ЈЕ 
НА ШПАН СКОМ ФЕ СТИ ВА ЛУ

Рат има жен ско ли це

МОЈ МОЈ

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 28. фе бру ар, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур”: кон церт уче ни ка хар фе из кла се мр Ми ли це Ми ло је вић.
Че твр так, 28. фе бру ар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
ху ма ни тар ни кон церт КУД-а „Абра ше вић”.
Че твр так, 28. фе бру ар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве -
че сал се.
Че твр так, 28. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: „На ран Џе мо ва ње”.
Пе так, 1. март, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт бен да „Melmac Riders”.
Су бо та, 2. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
АСАП жур ка. 
Сре да, 6. март, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: све ча на
ака де ми ја по во дом обе ле жа ва ња сто осам де сет го ди на по сто -
ја ња Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва.
Сре да, 6. март, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: кон -
церт мла дих кла ви ја ту ри ста Му зич ког кут ка Га би Дин.
Че твр так, 7. март, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
кон церт уче ни ка со ло пе ва ња проф. Ива не Јо сић уз кла вир -
ску прат њу проф. Ане Ми ла то вић. 

Те мат ски про грам
Че твр так, 28. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: про мо ци ја збир ке при по ве да ка „Ве нац за оца” Ве сне
Ка пор.
Пе так, 1. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пред ста вља ње књи ге „Лу ка у ма на сти ри ма: о за у ста вље ним
тре ну ци ма вре ме на” Бо ри са Тр би ћа и Је ле не Ту ца ко вић.

Из ло жбе
По не де љак, 4. март, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло -
жба цр те жа и ори ги нал них та бли гру пе ау то ра „За гор из на -
шег со ка ка”.
Че твр так, 7. март, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
из ло жба ра до ва Ива на То ма но вић „Ими ти ра ње ин тим ног” и
Је ле не Ми ло под на зи вом „Ку да”.

Пред ста ве
Су бо та, 2. март, 12 са ти, Кул тур ни цен тар: пред ста ва за де -
цу „Хер ку лес”.

При ча је у це ло сти
сни ма на у Опо ву 
и Сеф ке ри ну

Ми лан То до ро вић, ре жи сер из
Пан че ва, уче ство вао је у сни -
ма њу јед не од две срп ске при -
че у окви ру ме ђу на род не хо -
рор ан то ло ги је „Deathcember”,
ко ја ће би ти пре ми јер но пред -
ста вље на на нај ве ћем фе сти ва -
лу фан та сти ке на све ту „Sitges”
у Шпа ни ји. Сег мент ко ји но си
на зив „December the 19th” пред -
ста вља јед ну од два де сет че ти -
ри при че ко је се ба ве де ша ва -
њи ма пред ка то лич ки Бо жић.

– Не мач ки про ду цен ти су
кон так ти ра ли са мном про шле
го ди не и са ма чи ње ни ца да су
се баш ме не се ти ли, ве о ма ми
је зна чи ла. Та да ни сам имао
пој ма ко ће би ти оста ли ау то -
ри. Ис по ста ви ло се да су ме ђу
њи ма не ка од нај зна чај ни јих
име на хо рор жан ра, као што је
на при мер Ру ђе ро Де о да то, ре -
ди тељ чу ве ног „Хо ло ка у ста љу -
до жде ра”. Мо рам при зна ти да
ми је за и ста част што сам део
ове ан то ло ги је. Ина че су ан то -
ло ги је у ко ји ма ви ше ау то ра
ра ди крат ке при че до са да има -
ле за па же не успе хе – на при -
мер „Абе це да смр ти” или ВХС,
али ми слим да је ово те мат ски
ком пакт ни ја ан то ло ги ја, где је
услов да при ча са др жи не ке од
ка рак те ри стич них бо жић них
еле ме на та – ре као је Ми лан

Страну припремила 
Мирјана

Марић

МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈАЛ НА ИЗ ЛО ЖБА

Ку сто ско-умет нич ко ис тра жи ва ње
У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа у че твр так, 21. фе -
бру а ра, отво ре на је мул ти ме -
ди јал на из ло жба под на зи вом
„Ко лек ци ја де це ни ја”, ко ју су
при ре ди ли ку стос Zorana Đa-
ković Minniti и умет ник Си ни -
ша Илић у са рад њи са Ива ном
Мар кез Фи ли по вић, уред ни -
цом про гра ма ви зу ел них умет -
но сти Кул тур ног цен тра Пан -
че ва.

Иде ја ку сто ско-умет нич ког
ис тра жи ва ња „Ко лек ци ја де це -
ни ја” је отво ре на плат фор ма
ко ја по ла зи од про ми шља ња и
по зи ци о ни ра ња ко лек ци је „Ок -
то бар ски са лон”, фор ми ра не
око јед не од груп них из ло жби
на кул тур ном про сто ру бив ше
Ју го сла ви је. Из ло жбе отва ра ју

пи та ња ка ко ко лек ци ја ути че
на умет нич ку сце ну у свом

окру же њу, ка ко је де фи ни ше и
ка ко по кре ће да ља умет нич ка

раз ми шља ња и про дук ци ју ра -
до ва, као и ка кав је од нос из -
ме ђу ра до ва ко ји се на ла зе у
ко лек ци ји и оних ко ји гра ви -
ти ра ју око ње. Ка ко ко лек ци ја
функ ци о ни ше из ме ште на из
свог окру же ња и по сто ји ли и
ка кав је од нос с дру гим ко лек -
ци ја ма.

То ком 2018. го ди не део ра -
до ва из ко лек ци је „Ок то бар ски
са лон” до био је свој ства по -
крет них кул тур них до ба ра.

На из ло жби ко ја ће тра ја ти
до 8. мар та по се ти о ци мо гу по -
гле да ти ра до ве Си ни ше Или -
ћа, На де жде Нов чић, Anssi Kas-
sitonni, Кар стен Кон рад, Оли -
ве ре Пар лић, Ду брав ке Се ку -
лић, Љу би це Цу це Со кић и
Ани ке Стром.

– Има не че га хип но ти шу ћег
што пу бли ку ма ми да гле да
сце не стра ве и ужа са, и због
че га во ли да се пла ши. Хо рор
је од у век по пу ла ран и тра жен
и има твр ду ба зу љу би те ља ши -
ром све та ко ји ће гле да ти фил -
мо ве хо рор жан ра из свих зе -
ма ља – ка же То до ро вић.

Он ис ти че да је да нас не мо -
гу ће жи ве ти од сни ма ња фил -
мо ва и да се то ви ди и кроз
про сту ма те ма ти ку: ко ли ки је
бу џет, а ко ли ка гле да ност
филмо ва.

– Сва сре ћа па по сто је љу ди
ко ји ве ру ју у филм као умет -
ност и на ста вља ју да се ти ме
ба ве иа ко зна ју да је ве ли ка
ве ро ват но ћа да их че ка још
је дан на по ран про је кат од ко -
јег се не ће обо га ти ти... Али
тре ну так ка да при ка же те пу -
бли ци филм ко ји сте сни ми -
ли, не про це њив је – на гла ша -
ва То до ро вић.

Он је за наш лист та ко ђе ре -
као да сред ства за сни ма ње
фил мо ва сла бо до ла зе из ино -
стран ства, ако се не ра чу на ју
ко про дук ци је.

– Де си ло ми се да ра дим на
не ким про јек ти ма ко ји су би -
ли жан ров ски, на ен гле ском
је зи ку и са аме рич ким глум -
ци ма, па се та кво фи нан си ра -
ње ис пла ти ло, јер се но вац
сигур но вра ћа – за кљу чио је
То до ро вић.

Оче ки ва ња од пред сто је ће
пре ми је ре су да ом ни бус бу де
за па жен на свим ве ћим фе сти -
ва ли ма фан та сти ке, као и да
бу де при ка зан и на не ким фе -
сти ва ли ма у на шој зе мљи.

Дру ги срп ски сег мент ме ђу -
на род не хо рор ан то ло ги је ра -
ди ће Ла зар Бо дро жа, ре ди тељ
хит фил ма „Ederlezi Rising”.

слу ча је ва се до га ђа да су сла ве
са мо по вод за не у ме ре но ис -
пи ја ње ал ко хо ла и пре жде ра -
ва ње. То не ма ни ка кве ве зе с
хри шћан ском тра ди ци јом. То
је све но во ком по но ва но по мо -
дар ско ту ма че ње не ких ре ли -
ги о зних ства ри. Ако чо век ве -
ру је, он да је то не што ње го во
ду бо ко ин тим но, док они ко ји
као по сте, а он да се у по ноћ,
ка да зва нич но ис тек не пост,
пре жде ру пље ска ви ца, тре ба да

се за пи та ју да ли ствар но ве ру -
ју или се из ру гу ју ве ри – об ја -
снио је То до ро вић.

Пан че вач ки ре жи сер, ина -
че до цент на Фа кул те ту драм -
ских умет но сти, у овом про -
јек ту је са ра ђи вао са сце на ри -
стом Мо ми ром Ми ло ше ви ћем,
ко ји је ре ди тељ и ау тор фил -
ма „Отво ре на”.

– Це ла еки па, и ау тор ска и
глу мач ка и са рад нич ка, да ла
је ве ли ки до при нос и огром ну
по зи тив ну енер ги ју да овај про -
је кат из гле да свет ски. Ди рек -

тор фо то гра фи је био је Ау стра -
ли ја нац Maрк Вин дон, с ко јим
сам пр ви пут ра дио. Он је дао
ве ли ки до при нос есте ти ци фил -
ма, ко ја ће по ма ло под се ћа ти
на Кар пен те ра и Де Пал му. По -
ред ње га, ау тор ски до при нос
фил му да ли су и Алек сан дра
Ми лој ко вић, ко сти мо граф ки -
ња, Је ле на Си мић, сце но граф -
ки ња, Ти ја на Мар ко вић, из вр -
шна про ду цент ки ња, ко ја је
држа ла све под кон тро лом, за -
тим Ми ро слав Ла ко бри ја, заду -
жен за спе ци јал не ефек те, и
Сла ви ша Ива но вић – за ка ска -
дер ске сце не. Филм тре нут но
мон ти ра Вла ди мир Мар ко вић
Looney, а му зи ку ће ра ди ти Ни -
ко ла Је ре мић, с ко јим сам већ
са ра ђи вао на „Ма му ли” –
испри чао нам је То до ро вић.

Пан че вач ки ре жи сер је по -
знат и као ре ди тељ у се ри ја ма
„Син ђе ли ћи” и „Ур гент ни
центар”.

– Не ма ве зе да ли сни ма те
филм или се ри ју. Ва жно је да
зна те за ко ју пу бли ку шта ра -
ди те – не мо же те исто да тре -
ти ра те „Син ђе ли ће”, „Ур гент -
ни цен тар” и не ки хо рор филм,
јер чак и ко мич на сце на у сва
три при ме ра мо ра дру га чи је да
се по ста ви. А за се ри је је бит но
и има ти у гла ви да је то ин ду -
стри ја и да је план сни ма ња
при о ри тет број је дан. Зна чи,
по ла по сла вам је да сми сли те
ка ко да у на тег ну том пла ну
сни ми те све што се од вас тра -
жи за тај дан. Дру га по ло ви на
је да кре и ра те и при ча те при -
чу – ис ти че То до ро вић.

Он се хо рор жан ром ба ви од
ма лих но гу и ка же да иа ко као
де те ни је мо гао да за спи на кон
гле да ња хо ро ра, ипак је обо -
жа вао да их гле да.

То до ро вић, ре ди тељ и про ду -
цент фил мо ва „Зо на мр твих”,
„Ма му ла” и „Про цеп”.

У при чи се ра ди о две де вој -
ке (Та ма ра Ра до ва но вић и Пан -
чев ка Хе лен Ба бић) ко је се на -
пи ју на по зна тој сла ви ко ја се
обе ле жа ва тог да на и та ко пи -
ја не од ла зе на кли за ли ште
усред но ћи, где до ла зи до кр -
ва вог ин ци ден та.

– Иде ја је би ла да се кри -
тич ки освр не мо на сла вље ње
сла ва, јер иа ко се не ке по ро -
ди це др же оби ча ја, у ве ћи ни
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На осно ву од лу ке ди рек то ра Штам па ри је „6. Ок то -
бар” ДОО Пан че во, рас пи су је

ОГЛАС

1. РАД НИ ЦИ У ПРО ИЗ ВОД ЊИ

Ва шу при ја ву са рад ном би о гра фи јом сла ти на адре -

су Штам па ри је „6. Ок то бар” ДОО Пан че во, Кај мак -

чалан ска 34 или на email: mdjurkic@6oktobar.co.rs у

року од 8 да на од да на об ја вљи ва ња огла са. За све

ин фор ма ци је мо же те се обра ти ти на број те ле фо на

013/345-641. 

ПРОДАЈЕМ сузуки swift,
1996. годиште. 064/171-10-
86. (273138)

ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао
49.000 км. 063/892-08-35.
(273092)

ОПЕЛ зафира 1.6, ЦНГ, 2003,
фабрички метан. Власник.
063/320-670. (273523)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, ТДИ,
1.9, регистрован, гаражиран,
власник, повољно. 063/345-
837. (273543)

АУДИ А 4, 1.9 ТДИ, 2000, вла-
сник, замена јефтинији. 273532)

ЛАДА самара, 2000. годиште,
регистрована. 0’63/880-64-42.
(273534)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2006. годи-
ште, петора врата, власник,
гол опрема. 063/837-71-79. 

ЈУГО корал 55, 2004, октобар,
регистрован до 21. јула 2019.
063/250-103. (273582)

КОМБИ фијат дукато, дизел,
2002. годиште, повишен.
063/720-55-66. (273568)

ПРОДАЈЕМ југо 45, регистро-
ван до октобра, Котеж 2. 318-
321. (273569)

ПЕЖО 307, ГОДИНА 2004. го-
диште, регситрован 10. де-
цембра 2018. године.
063/436-918. (273692)

ГОЛФ поло, 2002. годиште,
спортски опремљен, регистро-
ван. 063/436-918. (273692)

ПЕЖО 206 +, 2009. годиште,
3 В, власник,г аражиран, од-
личан. 069/504-55-93. (273687)

ГОЛФ 4, 1.4, 16 В, 2001, пето-
ра врата, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (273718)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет, пето-
ра врата, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (273718)

КУПУЈЕМ возила од 100 до
500 евра. Стање небитно, ис-
плата реална. 060/135-08-48.
(4804)

ЈУГО 55, 2005, у добром ста-
њу, атестиран плин, пет годи-
на. 064/587-50-24. (273718)

СТИЛО, 1.6, 2004, атестиран
плин, четворо врата, фул
опрема. 064/587-50-24. (273718)

ПРОДАЈЕМ голф 6, 2009, пре-
шао 150.000 км, 1.6 бензин-
плин, 7.100 евра. 063/802-58-
75, 063/855-06-33. (273745)

ЛАНД РОВЕР фрилендер 2.00
дизел, децембар 1999.
064/134-62-62, 064/471-70-
58. (273803)

ФИЈАТ пунто 1.2, бензинац,
2002, власник, регистрован до
августа. 060/311-30-90. (273838)

ПРОДАЈЕ се фолксваген голф
5, производња 2006, 77
квм,запремина 1896.
063/184-75-95. (273854)

ПЕЖО 407, караван, ТД, 1.6,
2008, регистрован, одлично
стање. 063/201-366. (273843)

ФИЈАТ пунто 2, 1.2, 8 в, годи-
на 2001, клима, подизачи,
city. Teл. 062/827-91-01. (273874)

АУДИ 80, 1.8, 1987. годиште,
бензин/плин атест. Teл.
062/827-91-01. (273874)

ФОРД сијера, топ стање, ре-
гистрован, гушчија маст, деч-
ја комода. 060/143-62-10.
(273890)

ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, дола-
зим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)

КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.800 евра, стање небитно.
063&165-83-75. (273674)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
064/230-52-21, 063/892-08-
25. (273615)

КУПУЈЕМ све врсте возила од
50 до 2.000 евра. 065/80-11-83.
(273609)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализато-
ра,продаја делова, долазим
на адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.

ПНЕУМАТСКЕ сејалица агриа
и зетор 6011, 1984. годиште.
Тел. 063/320-670. (273523)

ПРОДАЈЕМ четвороредни
шпартач олтов, са кутијама за
бацање ђубрета. 063/321-707.
(273728)

ПОТРЕБНА гаража за изнајм-
љивање са струјом. 065/800-
77-70. (273820)

ТВ ПОЛОВНИ, 37, 51, 72
екрани. 066/348-975. 

СЕРВИС телевизора, дигитал-
них, рисивера, монитора, да-
љинских. „Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463, 063/877-38-21.
(273617)

ПРОДАЈЕМ кућице за псе и
мачке. Тел. 371-551, 063/829-
41-91. (271941)

ПОЛОВНИ телевизори из уво-
за. Могућ договор. 064/564-
14-14. (273147)

ПРОДАЈЕМ балирану детели-
ну. 064/493-85-69. (273378)

ПРОДАЈЕМ преостало огрев-
но дрво, буква,багрем, храст.
063/868-02-06. 

ПРАСИЋИ и јагањци на про-
дају, вршим печење на дрва,
ражањ, повољно. 064/997-79-
09. (272340)

ПРОДАЈЕМ оформљена пче-
лиња друштва. 063/804-34-
63.(273512)

ПРОДАЈА преосталог огрев-
ног дрвета, сечење. 061/626-
15-00. (273531)

НОВИЈИ комбиновани шпо-
рет, веш-машина, фрижидер,
судо-машина, угаона гарниту-
ра, ципеларник, комода,
брачни душек. Тел. 063/861-
82-66. (273709)

ПРОДАЈЕМ бетонске чесме и
роштиље за дворишта.
064/970-13-00. (273529)

ПРОДАЈЕМ замрзивач 210 л,
циркулар и ТА пећ, сто, ма-
шина за веш. 064/558-42-90,
066/523-59-58. (273560)

ТРОСЕД, двосед, фотеље, кре-
вети, душеци, 6 комада, фри-
жидер нов, горење, фотеља на
расклапање, круњач, прекру-
пач. 063/276-499. (273563)

СКОЗНЕ козе, јарца, прода-
јем/мењам за мангулице, сви-
ње и прекрупач оџаци.
064/121-43-65. (273577)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто и посебно
шест столица, две мојца фоте-
ље. 064/290-49-89. (273606)

АПН 4, веш машина wir pol,
усправна, има гаранцију. Зва-
ти после 15 сати. 063/302-
658. (273567)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, кухиња,
10.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (2034868)

ПРОДАЈЕМ исправне инду-
стријске машине. Тел.
064/195-54-86. (273713)

ЈЕДНОДЕЛНА судопера са ор-
марићем и бојлер 80 л, на
продају. 063/701-11-31. (273701)

ПРОДАЈЕМ две фотеље – ле-
жај, купљене пар месеци. Тел.
061/281-02-06. (273600)

РЕГАЛ, дечји кревет на спрат,
веш-машина. 064/314-00-68.
(273643)

РАСРПРОДАЈА новог наме-
штаја, столице од 1.600; сто-
лови од 4.500. 060/600-14-52.
(273647)

КЛИК-КЛАК лежајеви нови,
од 12.900, избор мебла по же-
љи. 060/600-14-52. (273647)

НА ПРОДАЈУ сува балирана
детелина, цена повољна.
064/438-54-15. (273723)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, велики замрзивач,
150-300. 064/129-73-60. (273892)

ПРОДАЈЕМ нови фрижидер
са хладњаком, 250 л.
064/286-18-51. (2737389)

НА ПРОДАЈУ сто и столице, ку-
хиња, ормани, шпорет, крека
весо, ТА пећ, клупице за седе-
ње, кауч и фотеље, комода и
витрина, намештај бошњачки,
замрзивач, веш-машина, сан-
дук за постељину, теписи, ити-
сон и др. 064/155-38-13. (273740)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, климу,
фрижидер, орман, повољно.
061/301-38-40. (273761)

ПОВОЉНО полован наме-
штај, књиге. 065/544-79-79.
(273790)

СОЛАРИЈУМ, за лице-бисту,
топилица са две патроне.
064/134-62-62, 064/471-70-
58. (273422)

ПРАСИЋИ, дебела свиња на
продају. Мића, 064/303-28-
68. (273814)

ПРОДАЈЕМ преостало огрев-
но дрво, буква, багрем.
063/868-02-06. (273825)

НА ПРОДАЈУ турска калдрма
и чистим таване, подруме и
дворишта. 063/423-466. (273848)

ПРОДАЈЕМ гвоздене ограде за
дворишта, 10 комада, 2 х 2,5
м. Тел. 060/363-20-52. (273851)

ПОЛОВАН намештај и бела
техника са бесплатном доста-
вом. 061/317-07-67. (273870)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, ТА
пећ на дрво,  и неке кухињске
елементе, повољно. 064/134-
64-93. (273884)

АКУМУЛАТОР, 100 ампера,
одличан, продајем, 110 ампе-
ра 1.000. 064/354-69-94. (273894)

КУПУЈЕМ старо гвожђе и белу
технику за рециклажу, небитно
да ли су исправни или неис-
правни. 063/196-54-56. (273700)

КУПУЈЕМ исправне, неисправ-
не ТА пећи, долазим.
062/892-47-55. (273867)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замр-
зиваче, фрижидере, веш-ма-
шине, старе телевизоре, дола-
зимо на адресу. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре, долазак на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (273406)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, електричне шпорете, те-
левизоре. 061/148-01-31. (273406)

КУПУЈЕМ полован намештај,
гвожђе, плинске боце, акуму-
латоре, перје, веш-машине.
066/900-79-04. (273524)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (273539)

КУПУЈЕМ старе књиге, кри-
стале, фигуре, порцелан, сли-
ке и сво остало покућство.
066/641-30-36, 061/641-30-36. 

КУПУЈЕМ веш-машине, фри-
жидере, замрзиваче, акумула-
торе, каблове и остали метал-
ни отпад. 060/521-93-40. (273685)

ПРОДАЈЕМ повољно кућу и
стан „Весна 2”,065/231-59-60
(СМС)

ЗЛАТИБОР (Гајеви) – прода-
јем/мењам кућу на Златибору
за кућу/стан у Панчеву. Тел.
069/158-63-76. 

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова, ку-
ћа 206 квм, 124,5 ари, два
стана или П.П, 37.000.
064/863-84-27. (273198)

ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу у
Качареву, 250 квм, локација
одлична. 063/401-052. (273028)

ЛУКС сређена кућа, 130 квм,
плац, приземна, стара Миса.
061/600-49-00. (272944)

ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
054/418-45-66. (272954)

ПРОДАЈЕМ укњижену непо-
кретност – башта, прво срп-
ско поље, Новосељаснки пут.
064/220-00-69 (272206)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (273207)

ПРОДАЈЕМ пола спратне куће
(100 квм) + подрум + гаража,
нова Миса, добра локација.
060/615-00-13. (273209)

КУЋА, нова, Брестовац, усе-
љива, укњижена, 16.500;
Старчево, велики избор кућа.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (273498)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плацу, са воћњаком у
Војловици. Легализовано.
013/232-21-30, 063/162-50-00.

ПРОДАЈЕМ 3 – 15 ланац зе-
мље, преки пут. 060/153-25-
15. (273472)

ЦАРА ДУШАНА 73, за руше-
ње, 8 ари, 53.000. Тел.
063/820-53-34. (273429)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр. 80.
062/415-359. (267511)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову
(Ливадице). 319-754,
061/153-34-61. (12735209

РИТСКА 27, Старчево, 97
квм, 15.000 евра, легализова-
на, може договор. 064/249-
48-17, 066/516-20-39. (273514)

КУЋА, 125 квм,  плац 27 ари,
Иланџа, 18.500 евра, хитно.
Договор. 065/342-23-91. (273216)

ДОЛОВАЧКИ атар, Новосе-
љански пут, 92 ара, 7.000
евра. 063/320-670. (273523)

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, грађе-
вински плац, фронт 17 м.
069/213-97-37. (273646)

БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, укњижена, 5
ари, 25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (273657)



НА ПРОДАЈУ плац у Војлови-
ци, 44 ара. Тел. 064/256-35-
40. (273649)

НОВА МИСА, кућа 210 квм,
на 2.3 ара плаца, близина вр-
тића „Петар Пан”, укњижена,
власник, 56.000 евра.
063/826-97-09. (273509)

ТЕСЛА, 100 квм, 2.90 ари,
52.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (273657)

УЖИ центар, нова кућа, 5
ари, 130.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (273657)

ЦРЕПАЈА, 80 квм, усељива, 15
ари, 14.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (273657)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (273562)

НОВА МИСА, код надвожња-
ка, 70 квм, 5 ари, 37.000, до-
говор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (273562)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 150
квм, 2,3 ара, грејање, ренови-
рана, 70.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74. (273562)

ПРОДАЈЕМ или у закуп, њиву
21 ар, до пута, Јабука-Глогоњ.
064/226-82-16. (273589)

ДОЊИ ГРАД, спратна кућа,
три стана, 3.5 ара, 50.000
евра. 063/126-92-77, 063/248-
729. (273572)

ДОЊИ РАД, спратна кућа, три
стана, 3.5 ара, 50.000 евра.
063/126-92-77, 063/248-729. 

КУЋА, Панчево, Маргита, 180
квм + 3.5 ара плаца, три ета-
же, усељиво, све сређено.
013/664-228, 063/740-22-41. 

ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
064/418-45-66. (272954)

ПЛАЦ 10 х 170, Кудељарац,
уз „Техномаркет”, инфра-
структура. 063/729-72-86,
013/402-782. (273684)

КУЋА у Старчеву, укњижена,
12 ари плаца. Тел. 065/262-
40-30. (273680)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋА, Омољица, 70 квм, 6.5
ари, усељива, власник, по-
моћни објекат. 064/961-00-
70. (273669)

ТЕСЛА, део куће, 54, 25.000;
Миса, 2.0, I, 54, 25.000.
(338), „Јанковић”, 348-025,.
(273712)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (273699)

ПРОДАЈЕМ плац на бавани-
штанском, 7 ари, вода, стру-
ја, ограђен. 060/700-50-72,
063/163-97-17. (273773)

КУЋА, две стамбене једини-
це, 130 квм, посебни улази,
31.000 евра, усељиво, рено-
вирано. Козарачка 10.
063/804-07-85. (273725)

МОНТАЖНА кућа, нова, 70
квм, 19.000 евра. Козарачка
10-ц. 063/804-07-85. (273725)

КУЋА, 60 квм, 2 ара, 13.000
евра. Козарачка. Тел.
063/804-07-85. (273725)

СВЕТОГ САВЕ, спратна, 220
квм, 5 ари, 125.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64., (273722)

СТАРИЈА кућа, Синђелићево
насеље, идеална локација, 5
ари, 75.000, може замена
стан и ваша доплата.
063/894-84-23. 063/894-84-23.

ПРОДАЈЕМ плацеве, укњи-
жени, ново, Стрелиште.
063/812-42-09, 063/368-135.

ПРОДАЈЕМ кућу у Томашев-
цу код Зрењанина. 063/807-
75-61. (273746)

ДОЊИ ГРАД, 113 квм, 3 ара,
хитно, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (273778)

КУЋА, Качарево, 130 квм, на
плацу 5 ари. 065/219-59-73,
602-011. (275785)

ХЕКТАР земље, северна зона,
комплетна инфраструктура,
идеална локација, 18.000.
063/894-84-23. (272726)

САЛАШ, Новосељански, 13
ари, струја, амбар, кочине,
само 32.000, може замена за
кућу/стан. 963/894-84-23. (273726)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра 80. 062/415-
359. (273832)

ХИТНО, Кудељарац, сређена,
120 квм, два стана, 2,3 ара,
46.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64., (273722)

ШИРИ ЦЕНТАР, кућа за би-
знис, 500 квм, 10 ари, 20 м
фронт, 140.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64., (273722)

ПРОДАЈЕМ непокретност на
Новосељанском путу, односно
башту. 064/220-00-69. (273806)

ПРОДАЈЕ се кућа, Боре Ши-
поша 19, Панчево. 013/346-
502. (237832)

СКРОБАРА, пољопривредно
грађевинско земљиште и ма-
њи дворишни стан. Тел.
063/325-566. (273732)

ПРОДАЈЕМ викендицу на Ја-
бучком путу, 7.5 ари, струја,
вода, главни пут. 063/719-42-
71. (273757)

ПРОДАЈЕМ нову спратну ку-
ћу, завршни радови, нова Ми-
са, власник. 064/221-36-12. 

НОВА МИСА, три етаже, 6 Х
10, 57.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273794)



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (273562)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
80 квм, близина школе, рено-
виран, 52.000, договор. „Ни-
шић” 362-027, 064/206-55-74. 

ПРОДАЈЕМ стан, 35 квм,  Ул.
Лава Толстоја у Панчеву.
063/824-50-38. (273578)

КОТЕЖ 1, једнособан, 35 квм,
полусутерен, Тип Станко, I,
32, 16.500.(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273498)

МИСА, СУ + ПР + СП + таван,
све одвојено, укњижено, по-
себно, заједно. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (273498)

ТЕСЛА, приземље, већи једно-
собан, реновиран, 37 квм,
27.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273794)

ТЕСЛА, двособан, VI од VII,
49 квм + тераса, ЦГ, леп,
30.000. (49), „Мустанг”,
063/226-901. (273794)

ТЕСЛА, 54 квм, двособан, IV
ТА, 23.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (273755)

НА ПРОДАЈУ трособан стан,
87 квм, II спрат, Синђелићево
насеље. 061/661-92-60. (273752)

КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи дво-
собан, 31.000. (394),  „Гоца”,
063/899-77-00. (273778)

МАРГИТА, 52 квм, двособан,
нов гас, 34.500. (394),  „Го-
ца”, 063/899-77-00. (273778)

ТЕСЛА, једноипособан, 37
квм, ВП, ТА, реновиран,
27.000. (300), „Ћурчић, 362-
816, 063/803-10-52. (273858)

СТАН у Ковачици, двособан,
50 квм, реновиран, центар,
издајем, продајем или мењам
за стан у Панчеву. Власник.
062/438-353. (273879)

НОВА МИСА, 42 квм, дво-
стран, две терасе, приземље,
ТА, ренвоиран, одличан.
065/260-82-60. (273885)

ПРОДАЈЕМ плац на Бавани-
штанском путу, грађевинско
земљиште, 28 ари, 25.000.
063/180-26-84, 063/217-102. 

ГОРЊИ ГРАД, кућа за руше-
ње или адаптацију, 4,11 ари,
31.000. „Мустанг”, 062/226-901.

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, но-
вија, 110 квм, 7,45 ари, 17.000.
„Мустанг”, 062/226-901. (273794)

БАВАНИШТАНСКИ пут, код
Селекције биља, кућа 60 квм,
са помоћним објектима +
воћњак + око 40 ари, друга
дуж, цена 20.000 евра.
061/632-10-47. (273747)

ДОЊИ ГРАД, 60 квм, потребна
улагања, 2.5 ара, гаража,
23.000. „Мустанг”, 062/226-901.

ОМОЉИЦА, плац 11,5 ари,
започет објекат, гаража, стру-
ја, вода. 064/260-05-34. (273776)

ПРОДАЈЕМ кућу са локалом
1/1, на два ара плаца, близу
пијаце. Тел. 069/781-605. (273796)
ПРОДАЈЕМ кућу у Црепаји,
са помоћним објектима у
главној улици, власник.
069/558-34-72. (273802)

ПРОДАЈЕМ детаљно обновље-
ну приземну кућу у Панчеву у
Тополи, површине 68 квм, по-
годно за стовариште.
064/134-97-60. (273895)
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B & D Bravarija
Старчево, 060/538-22-80

Израда кованих ограда,
елемената и галантерије.

Заваривачке, браварске
услуге и друмски превоз
терета. (1/273530)

Потребна

радница
Тел. 063/367-058

Фирми „Dunex”
потребни

бравари, монтери,
са или без искуства.

063/237-248, 063/404-281
(2/273841)

ПОТРЕБНЕ СПРЕМАЧИЦЕ

„MAG NO LI JA LUX”,
064/393-56-90

ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ

„MAG NO LI JA LUX”,
064/393-56-90

ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс, 70
квм, први власник, укњижен,
1/1, новије градње, III спрат,
лепа локација, 48.000 евра.
061/281-02-06. (273600)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан,
42.000, 57 квм, двособан,
28.000. (324), „Медиа”, 315-
703, 064223-99-20. (273327)

ТЕСЛА, „Дис”, 35 квм, једно-
собан, леп, тераса, усељив,
30.000. (324), „Медиа”, 315-
703, 064223-99-20. (273327)

КОТЕЖ 1 локал, 80 квм, ЦГ,
43.000, замена за стан. (338),
„Јанковић”, 348-025. (273712)

ЦЕНТАР, гарсоњера, ЦГ, 38,
Содара, 2.5, II, 42.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (273712)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28 квм,
сређена. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (273699)

ЦЕНТАР, двособан, 50 км, IV,
31.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (273699)

НОВА МИСА, 50 квм, одли-
чан једноипособан, I, TA, две
терасе, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (273755)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, ЦГ, V, 45.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50. 

СОДАРА, двособан, 53 квм,
II, 34.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (273699)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, први спрат, Стрелиште.
(470), „Дива“, 345-534,
064/246-05-71. (273720)НЕДОВРШЕНА кућа, две

стамбене јединице, у ширем
центру град.а 064/114-08-98. 

ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3.5 ара,
55.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. (273795)

ЦЕНТАР, салонска на 5 ари,
115.000, сређена, на 2 ара,
120.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.

БЛИЗУ ЦЕНТРА, кућа за адап-
штацију, 50.000; кукћа за ру-
шење, договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.

КЕЈ Радоја Дакића, новији, 58
квм, приземље, ЦГ, беспреко-
ран, са лукс стварима, 46.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-66-58.

МИСА, Јастребачка, двоипо-
собан, 65 квм, ЦГ, 35.000.
(49), „Мустанг”, 063/226-901. 

СОДАРА, трособан, 75 квм,
изворан, добар распоред, VI,
37.000. (49), „Мустанг”,
063/226-901. (273794)

КУПИО бих пољопривредно
земљиште иза старе Мисе у
Панчеву између Баваништан-
ског пута, вршачке пруге и
Надела, од 20 ари до 1 хекта-
ра. 064/227-67-90. (273050)

КУПУЈЕМ пољопривредно зе-
мљиште у војловачком атару.
Тел. 064/129-45-43. (273552)

КУПУЈЕМ кућу или део куће у
Качареву. 064/369-47-02. (273734)

ПРОДАЈЕМ сређен двособан
стан, 56 квм, у Исидоре Секу-
лић. 065(223-82-21. (СМС)

ПОТРЕБНА млађа женска
особа из града за повремено
чување деце. 062/800-71-77 (

ДВОСОБАН, ЦГ, први спрат,
Содара. (470), „Дива некрет-
нине“, 345-534, 064/246-05-71.

КОТЕЖ 2, квалитетан двоипо-
собан, 83 квм, V (пот), 42.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64., 

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54
квм, I, 30.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64., (273722)

ДВОСОБАН, нов, 54 квм,
33.000, договор. Нова Миса,
власник. 063/304-222. (273730)

СТРОГИ центар, 45 квм, јед-
ноипособан, ЦГ, VI, 37.000,
договор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (273755)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, тросо-
бан, VI, ЦГ, 30.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273755)

КОТЕЖ 2, 65 квм, двоипосо-
бан, ЦГ, III, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (273755)

ЦЕНТАР, Карађорђева, 64
квм, двоипособан, V, ЦГ,
50.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (273755)

ТРОСОБАН, Миса, 37.000;
дворишни до улице, хитно.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (273498)

МИСА, дуплекс, 42 квм,
21.000; приземље, 36, прелеп,
22.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273498)

ЦЕНТАР, 60н квм, двоипосо-
бан, хитно, 45.000.  (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (273778)

ЦЕНТАР, Светог Саве, ново-
градња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен.
063/449-798. (273787)

НОВА МИСА, одличан, једно-
ипособан, 44 квм, II, ТА,
24.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273794)

СТАН, Котеж 2, 44 квм, дого-
вор. 061/222-18-28. (273801)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, III спрат. 063/329-340. 

СОДАРА, трособан, III, 63
квм, ЦГ, 36.500. (353), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-
30. (273795)

СТРЕЛИШТЕ, Вељка Влахови-
ћа, II ,6 6 квм, ЦГ, двоипосо-
бан, 34.000. (353), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(273795)

ТЕСЛА, двособан, 49 квм, VII,
ЦГ, ПВЦ, 29.000. (353), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-
30. (273795)

ТЕСЛА, двособан, 49 квм, VII,
ЦГ, ПВЦ, 29.000. (353), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-30.

ШИРИ центар, двособан, III,
47 квм, TA, 31.500. (353),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (273795)

ЦЕНТАР, трособан, III, 72
квм, лфит, CG, 59.000. (353),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (273795)

УЖИ центар, нов стан, 64 квм,
64.000. „Тесла некретнине”
(238), 064/668-89-15. (273795)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
тераса, I, 35.000. (238),„Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.

КОТЕЖ 2, двособан, 64 квм,
тераса, VII, 25.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/668-
89-15,  (273795)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, тераса,  V, 40.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/668-
89-15. (273795)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64
квм, IV, ЦГ, лифт, сређен,
38.000.  (300), „Ћурчић, 362-
816, 063/803-10-52. (273858)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм, I,
TA, ПВЦ, усељив, 31.000.
(300), „Ћурчић, 362-816,
063/803-10-52. (273858)

СОДАРА, трособан, сређен,
67 квм, III, ТА, две терасе,
40.000. (300), „Ћурчић, 362-
816, 063/803-10-52. (273858)

ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 9/27,
сређен,одмах усељив стан.
063/223-822. (СМС)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 40 квм,
у приземљу, центар. 064/354-
69-76. (273646)

ПРОДАЈЕМ две стамбене је-
динице, легализоване, усељи-
ве. 064/682-57-91. (273652)

КОТЕЖ 1, Радова зграда, 57
квм, ЦГ, IV, без улагања,
30.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (273657)

КОТЕЖ 1, 60 квм, ЦГ, II, Ра-
дова зграда. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (273657)

ДВОСОБАН, ЦГ, 57 квм + 6
квм, Котеж 2, в. приземље,
30.000 евра. (470), „Дива“,
345-534, 064/246-05-71. (273720)

СОДАРА, троипособан, ЦГ,
VI, лифт, 50.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (273657)

СТРЕЛИШТЕ: двоипособан,
61 квм, рећи спрат, ЦГ,
32.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (273562)
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ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ
РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због отварања апотеке рас пи су је

КОН КУРС

за рад на ме ста:

1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ
– 1 извршилац

2. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХ НИ ЧАР
– 2 извршиоца

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл ад-

ре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. март 2019.

Sejte sadite i zaradite uz beskamatni poljoprivredni kredit OTP banke sa jednokratnom naknadom 

za odobravanje.

Planirajte prolećnu setvu uz unapred poznate fiksne troškove za ceo period otplate kredita u dinarima. Odobravamo vam 
dinarski kredit na 6 ili 12 meseci sa 100% fiksnom dinarskom ratom!

Reprezentativni primeri otplate beskamatnog kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje za 
fizička lica registrovana poljoprivredna gazdinstva sa rokom otplate 6 i 12 meseci.  

Rok otplate 6 meseci   12  meseci

Iznos kredita u dinarima 500.000 1.000.000 500.000 1.000.000

Naknada za odobravanje kredita u dinarima 20.000 40.000 32.500 65.000

Šestomesečna rata kredita u dinarima 500.000 1.000.000 250.000 500.000

NKS 0% 0% 0% 0%

EKS* (obračunat na dan 22.02.2019.) 9,35% 8,97% 10,21% 9,82%

Ukupan iznos koji se vraća po konačnoj otplati kredita u dinarima 521.699 1.041.699 534.973 1.067.473

* U obračunu EKS-a su uključene i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno 
unapred od iznosa odobrenog kredita (za rok od 6 meseci 4%, za rok od 12 meseci 6,5%), taksa za poresko  uverenje 620 dinara, naknada za 
izveštaj Kreditnog biroa 205 RSD, naknada za 2 menice 100 RSD i mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 RSD.

 

Dobro došli u OTP banku!

OTP banka Srbija                                                                                         

Verujemo jedni drugima                                                                                                                 www.otpbanka.rs

                   

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Фирма „КОРАЛ” д.о.о.

тражи

СПРЕМАЧИЦУ
Предност имају особе из Панчева

Звати радним данима од 12 до 15 сати. Контакт

телефони: 013/335-540 и 013/335-541

Фирма „КОРАЛ” д. о. о. Панчево,

тражи:

трговца
Због природе посла пожељно је да буде особа

мушког пола.

Звати радним данима на број 013/335-540 и

013/335-541, од 12 до 15 сати.

Потребан радник струке 

бравар-монтер, 
са искуством, на радном месту монтаже грађевин-

ске столарије. 

„Alkon” doo Панчево, 013/331-395, 063/387-412. 

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретни-
не”, (238), 064/668-89-15, по-
требне некретнине. (273842)

ЗА КУПЦЕ на чекању, Агенцији
„Лајф” потребни станови и куће.
061/662-91-48, 062/191-75-35. 

КУПУЈЕМ мањи стан на Стре-
лишту, ниже спратности. Тел.
069/251-57-57. (275763)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, 80 квм. 062/321-270. (273867)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Вељка Петровића, Стре-
лиште, киндер јаје. 065/640-
17-04. (273525)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
код Зелене пијаце, ЦГ, самци-
ма. 063/824-50-38. (273578)

ПОТРЕБАН мањи намештен
стан у центру, са ЦГ. 065/679-
11-37. (273598)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
ученици, студенткињи и сами-
ци, Котеж 2. 218-321. (273569)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру града. Депозит
обавезан. 064/498-981. (273590)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен дворишни стан на новој
Миси. 066/373-521. (273611)

ИЗДАЈЕМ нов стан 47 квм, у
центру. 063/870-64-70. (273623)

ПОТРЕБНА кућа, мања, за из-
давање. 064/071-15-41. (273691)

ИЗДАЈЕМ стан 75 квм, Цара
Лазара бр. 3, Панчево.
064/867-48-43. (273750)

ИЗДАЈЕМ странцима нов
опремљен стан, 50 квм, у цен-
тру. 064/354-976. (273646)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан у згради без грејања.
013/344-167, 064/950-23-40.

ЈЕДНОСОБАН намештен стан,
Стрелиште, на дуже од 1.
марта депозит. 065/331-63-58.

ИЗДАЈЕМ стан, гаражу, мага-
цин, Горњи град. 064/558-42-
90, 066/423-59-58. (273560)

ИЗДАЈЕМО кућу у Омољици
за становање, за помоћ у ку-
ћи. Тел. 617-774. (273732)

ИЗДЈЕМ дуплекс, центар, по-
года за више особа, наме-
штен. 064/320-84-32. (273759)

ИЗДАЈЕМ једнособан полуна-
мештен стан, Тесла, ЦГ, IV
спрат, лифт, тераса. 064/320-
84-32. (273759)

НАМЕШЕНА гарсоњера, цен-
тар, женској особи, 100 евра,
са грејањем и комуналијама.
065/520-53-00. (273736)

ПОТРЕБАН двоипособан или
трособан стан за издавање, са
одвојеним ве-цеом и купати-
лом. Предност Котеж 1, Ко-
теж 2, Тесла. 069/162-63-86. 

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, ма-
њи двособан, ЦГ; намештен.
064/155-80-23. (273783)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, могу сезонски радници.
064/187-20-13. (273808)

ИЗДАЈЕМ намештен 40 квм,
дворишни, посебан улаз, бли-
зу центра. 061/182-37-90. (273816)

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
строгом центру код „Po co-Lo -
co” ресторана, опремљен, ЦГ,
200 евра. 061/608-26-25. (273878)

ПРИВАТНИ смештај за ваше
раднике у Ковачици. 062/438-
353. Вила Ковачица. (273879)

ИЗДАЈЕМ новији мањи двори-
шни стан. 064/587-50-24. (273718)

СТАН 42 квм, на Котежу, на-
мештен, издаје се. 064/149-
99-73. (273891)

ПОТРЕБАН магацин од 100
до 150 квм. Тел. 063/354-122. 

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (273308)

ПРОДАЈЕМ локал 60 квм +
сређен подрум 60 квм, са
уличним излогом, Димитрија
Туцовића 10. 063/208-114. 

ПРОДАЈЕМ јефтино локал,
10.000 евра, 18 квм, промет-
но место, новоградња, Мило-
ша Требињца 5, „Динамо”.
315-707. (272919)

ИЗДАЈЕМ ХАЛУ, 200 квм,
Панчево, Караула, Рибарска
22, опремљена мокрим чво-
ром, купатилом, канцелари-
јом, хидрантском мрежом.
Тел. Л063/321-707. (273728)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце, близина три школе.
060/351-03-56. (273719)

ЛОКАЛ код стадиона „Дина-
мо”, 21 квм, 14.000 евра.
Моб. 061/632-10-47. (273747)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Душа-
на 2. 063/725-71-70. (273771)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм,к код Аутобуске станице.
352-105. (273750)

ЛОКАЛ издјем код Аутобуске
станице и пијаце, Ослобође-
ња 3. 063/372-124. (273798)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор, погодно и за занатске
делатности. Одлични услови.
Максима Горког 70. 063/598-
969. (273800)

ИЗДАЈЕМ ауто-перионицу на
Баваништанском путу са свом
опремом. 064/129-47-08. (273842)

ИЗДАЈЕМ локал 311 квм, цен-
тар. Тел. 064/823-62-31. (273855)

ИЗДАЈЕМ два нова локала,
центар, један опремљен салон
лепоте. 063/734-82-31. (278862)

ИЗДАЈЕМ локал 16 квм, цен-
тар Стрелишта, зграда код
Стоматолошког, повољно.
064/474-99-11. (273893)

ИЗДАЈЕМ локал, М. Требињца
5, интелектуалне услуге и
услужне делатности. 064/014-
81-37. (273886)

ПОТРЕБНА млађа женска
особа из града за повремено
чување деце. 062/ 800-71-77. 

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне
раднице. 062/339-279. (271594)

GA RI NEL LO тражи искусну
продавачицу за повремене по-
слове. CV са сликом послати
на fashion.form@yahoo.com 

ПОТРЕБНИ радници у произ-
водњи дрвене амбалаже „Рас”
д. о. о. Старчево. 013/631-
066. 631-166. Време од 6 до
14 сати. (272965)

WE I FERT дистрибуцији пића
потребни возачи Б и Ц катего-
рије, виљушкариста и физич-
ки радници. 062/446-285. (272909)

ПОТРЕБАН виљушкариста за
рад на булдожеру. Одлични
услови. 064/648-24-47. (273603)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
спортској кладионици.
062/883-68-62. (273665)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни
радници у кухињи и за рошти-
љем. Локал у центру. Браће
Јовановић, 063/834-88-10,
063/897-55-04. (272869)

ПОТРЕБНИ радници са већим
искуством за прање и улепша-
вање возила. Услови одлични.
060/707-67-25. (272696)

РЕСТОРАНУ домаће кухиње,
хитно потребне конобарице.
Тел. 064/349-93-43. (273531)

GO LUB TA XI потребни возачи
таксија. Пријаве на
060/663-64-63,
ivana@milosavljevic@bedemes.
com (273595)

ПОТРЕБНО особље за продају
у пекари. CV – mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (273754)

ПОТРЕБНИ возачи са искку-
ством за кипер камионе, уто-
вариваче и телехендере.
064/648-24-59. (273603)

ЛИМАРИЈИ „МАРКОВИЋ” по-
требни радници, лимар, по-
моћник лимара, ученици за
праксу. 060/571-55-22. (27378)

ПОТРЕБАН конобар/ица за
рад у локалу. 063/508-719,
063/779-98-56. (273500)

GP „STILL-NET”-у потребни
пословођа техничке струке.
Информације и пријава на
013/333-311. (273742)

FAST  FO O DU „Грил Бум” по-
требне жена за рад за рошти-
љем. 064/323-92-77. (273776)

ПОТРЕБНИ радници са иску-
ством у раду са лмоторном
тестером. 064/648-24-51. (273663)

ПЕКАРИ потребна радница у
производњи. 062/404-144. (273875)

ПОТРЕБНЕ раднице за шиве-
ње на индустријским машина-
ма. 064/062-22-79. (273633)

ПОТРЕБНА радница са иску-
ством за продају гар5деробе
на Зеленој пијаци. 060/035-
47-40. (273733)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
064/238-91-31, 013/377-930. 

ФИЗИЧКИ посао, развоз пи-

ћа, потребна Б категорија.

013/333-679, од 8 до 17 сати. 

САЛОНУ намештаја потребан
монтажер са искуством.
013/410-180, 060/645-91-45. 

РЕСТОРАНУ „Royal” у Авив
парку потребни радници. Тел.
063/216-788. (273293)

ПОТРЕБАН радник у сервису
„Горење”. 063/329-340. (273819)

ПЕКАРИ потребна продава-
чица. 063/193-75-30. (273829)

ПОТРЕБАН пекар за лиснато.
065/993-75-30. (273829)

CAF FE „Љубичево” тражи ко-
нобарицу са искуством, до 45
година. 069/364-10-04. л(273817)

ВОЗАЧ у пекари потребан.
062/404-144. (273875)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
казини у центру Панчва. Од-
лични услови. 060/088-02-23. 

ПОТРЕБНА искусна фризер-
ка, услови и плата одлични.
064/329-49-19. (273836)

ПИЦЕРИЈИ „Калимеро” на
Стрелишту потребна радница.
061/323-80-02. (273861)
ПОТРЕБНА радница за шивење
на ибердеку. 064/981-77-65.

ПРОДАВЧИЦА у пекари по-
требна. 062/404-144. (273875)

ПОТРЕБНИ радници у Slot klu -
bu Ken tucky. 064/474-74-47.

ПОТРЕБНЕ раднице у Slot klu -
bu Ken tucky. 066/645-42-26.

БРЗА храна на Стрелишту тра-
жи радника. 064/149-99-73.

ШИШ ЋЕВАПУ потребна рад-
ница са искуством, плата
40.000. Тел. 064/960-44-21. 

МАТЕМАТИКА, физика, хе-
мија, механика... Часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43. (273553)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000; војне троипособан,
ЦГ, VI, 50.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
50.000; 40 квм, I, CG, 26.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ, I,
35.000; Котеж 2, двоипосо-
бан, договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.

СТРЕЛИШТЕ, двособан,тера-
са, V, 35.000. „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. (273795)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273795)

ЦЕНТАР, нов двособан и тро-
собан, II, ЕГ, Горњи град, дво-
собан, новија зграда, 35.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.

КУПУЈЕМ једнособан, једнои-
пособан, двособан стан, ис-
плата одмах у кешу. 064/134-
06-30. (273562)

АГЕНЦИЈИ „Кров” потребни
станови, куће, брза исплата.
060/683-10-64. (273722)

КУПУЈЕМ једнособан/двосо-
бан стан за реновирање, ис-
плата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (273562)

КУПУЈЕМ станове на свим ло-
кација, брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин, 

леукоцити и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
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БОРИСЛАВ

МОЛДОВАН
1954–2019.

19. фебруара преми-

нуо је наш вољени

супруг, отац и дека...

Нека те анђели чува-

ју тата.

Увек ћемо те волети

и памтити те.

Био си нам све.

Супруга ВЕРА

и ћерка ИВАНА

са породицом

(11/173541)

Последњи поздрав

брату

БОРИ

МОЛДОВАНУ
1954–2019.

Сестра ЉИЉА

са породицом

(153/273778)

Последњи поздрав

куму

БОРИСЛАВУ

МОЛОДВАНУ

Кум ТОДОР

ВИТЛАРОВСКИ

са породицом

(177/273831)

Последњи поздрав својој баки

ДИВНИ ЂУРИН

од њеног унука ПЕЂЕ

(2/273522)

У вечни смирај њене
душе испратили смо
нашу драгу колеги-
ницу

ДИВНУ

ЂУРИН
С поштовањем твоје
колеге пензионери
из ОШ „Исидора Се-
кулић”

(7/273532)

Опраштамо се од на-

ше драге куме

ДИВНЕ

ЂУРИН

Породице

ДИМИТРОВ

и СТАНИШИЋ

(13/273545)

Последњи поздрав драгој колегиници и дру-

гарици

ДИВНИ ЂУРИН

НАДА С, РАДМИЛА Ј, ОЛГА С, и ДРАГА Т. 

(61/273632)

Овим путем вас обавештавамо дa је наша мајка и

бака преминула 20. фебруара 2019. лета Господњег.

Сахрањена је 23. фебруара 2019, на Старом право-

славном гробљу

ДИВНА ЂУРИН
рођ. Кирилов

1941–2019.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР и унук ПРЕДРАГ

(137/273723)

МИРОСЛАВ РОКСАНДИЋ
1961-2019.

Зашто???

Прерано си нас напустио. Волели смо се, треба-

ло нам је још времена, отишао си без поздрава,

без загрљаја, а тако се никада нисмо растали...

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Воле те: супруга СЛАВИЦА, ћерке ДЕЈАНА и

МАЈА, зет ЖЕЉКО и унуци ФИЛИП и ПАВЛЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се са-

храна одржати 1. марта 2019, у 14 сати, на Но-

вом гробљу.
(190/273880)

На осно ву чла на 9. Пра вил ни ка о бли жим усло ви -
ма, на чи ну и по ступ ку фи нан си ра ња по тре ба у
обла сти спор та на те ри то ри ји Гра да Пан че ва („Слу -
жбе ни лист гра да Пан че ва”‘ број 1/2017 и 30/2018)
и чла но ва 54. и 98. став 2. Ста ту та Гра да Пан че ва
(„Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” број 25/15-пре чи -
шћен текст и 12/16) гра до на чел ник Гра да Пан че ва
рас пи су је сле де ћи 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

1. Гра до на чел ник Гра да Пан че ва по зи ва све за ин -
те ре со ва не спорт ске ор га ни за ци је и дру га прав на
и фи зич ка ли ца да сво јим про гра ми ма и про јек ти -
ма кон ку ри шу за су/фи нан си ра ње сво јих ак тив но -
сти у обла сти спор та у сле де ћим сег мен ти ма:
• А) По је ди нач на да ва ња на име по стиг ну тих

спорт ских ре зул та та 
• Б) Раз вој спор та 

2. Ци ље ви по зи ва:

• Ства ра ње усло ва за по ве ћа ње уче шћа гра ђа на у
спорт ским про гра ми ма кроз си сте мат ско ве жба ње

• Здрав стве на пре вен ци ја гра ђа на 
• Уна пре ђи ва ње и ома со вља ва ње спор та у шко -

ла ма
• Уна пре ђи ва ње струч ног ра да у спор ту пу тем

еду ка ци ја тре не ра за струч но – пе да го шки рад,
пре по зна ва ње та ле на та, пра ће ње ста ња тре ни -
ра но сти и дру го

• Про мо ви са ње спо р та као сег мен та здра вог жи -
вот ног сти ла

• Со ци јал на ин те гра ци ја осо ба са ин ва ли ди те том
кроз спорт ске ак тив но сти

• Си стем ско уна пре ђи ва ње спор та на те ри то ри ји
гра да Пан че ва

• По ди за ње ква ли те та у обла сти свих сег ме на та
спор та

3. Пред мет су/фи нан си ра ња про гра ма и про јек та

• Про гра ми и про јек ти ко ји под сти чу и ства ра ју
усло ве за уна пре ђе ње спор та за све, од но сно
ба вље ње гра ђа на спор том, по себ но де це, омла -
ди не, же на, спор та осо ба са ин ва ли ди те том као
и раз во ја спор та у на се ље ним ме сти ма 

• Про гра ми и про јек ти по др шке вр хун ским спор ти -
сти ма и тре не ри ма, као и пер спек тив ним спор ти -
сти ма мла ђих уз ра сних ка те го ри ја на те ри то ри ји
гра да Пан че ва

• Про гра ми и про јек ти уна пре ђе ња струч ног ра да
уче сни ка у си сте му спо р та са те ри то ри је гра да
Пан че ва

• Про гра ми и про јек ти ко ји по др жа ва ју ак тив но сти
спорт ских ор га ни за ци ја, спорт ских дру шта ва,
удру  же ња, гран ских са ве за и Спорт ског са ве за
гра  да Пан че ва 

• Про гра ми и про јек ти за ре а ли за ци ју спорт ских
ма ни фе ста ци ја од ин те ре са за град Пан че во 

• Про гра ми и про јек ти ко ји ма се до при но си раз во -
ју спо р та у гра ду Пан че ву

5. При ја ве и зах те ви, као и оба ве зна до ку мен -
та ци ја

При ја ве и Зах те ви са пот пу ном до ку мен та ци јом
сла ти на адре су ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН -
ЧЕ ВА, ТРГ КРА ЉА ПЕ ТРА I број 2 - 4, 26000 Пан -
че во или пре да ти у УСЛУ ЖНОМ ЦЕН ТРУ ГРАД -
СКЕ УПРА ВЕ ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА са на зна ком: „Јав -
ни по зив за су/фи нан си ра ње про гра ма и про је ка -
та у обла сти спо р та у гра ду Пан че ву за 2019. го -
ди ну у сег мен ти ма: По је ди нач на да ва ња на име
по стиг ну тих спо рт ских ре зул та та и Раз вој спо р та”,
са на по ме ном „НЕ ОТВА РАЈ – ЈАВ НИ ПО ЗИВ”. 

При ја ве и Зах те ви на Јав ни по зив се мо гу до би ти
у Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та -
ња, II спрат, со ба 204, згра да Град ске упра ве Гра -
да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4, или пре у зе-
ти са зва нич не ин тер нет пре зен та ци је Гра да Пан -
че ва www.pancevo.rs.

Оба ве зна до ку мен та ци ја тре ба да са др жи:

1. Зах тев за су/фи нан си ра ње про гра ма и про је ка -
та у сег мен ту Раз вој спор та у 2019.го ди ни или
При ја ву за су/фи нан си ра ње по је ди нач них да ва ња
на име по стиг ну тих спорт ских ре зул та та

2. До ка зе о ис пу ње но сти усло ва, ко ји су на ве де ни
у тач ки 4. – Оп шти и по себ ни усло ви по зи ва, од но -
сно у при ја ви и зах те ву.

3. До каз о упла ти град ске ад ми ни стра тив не так се 

6.Рок

1. Рок за пре да ју до ку мен та ци је за су фи нан си ра -
ње про гра ма и про јек та из обла сти спо р та у гра ду
Пан че ву за 2019. го ди ну je до 29. но вем бра 2019.
го ди не, од но сно до утро шка сред ста ва, пла ни ра -
них Од лу ком о бу џе ту гра да Пан че ва за 2019. го -
ди ну у сег мен ти ма: По је ди нач на да ва ња на име
по стиг ну тих спорт ских ре зул та та, Раз вој спор та.
Јав ни по зив би ће об ја вљен у не дељ ном ли сту
„Пан че вац” и на зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји
Гра да Пан че ва, www.pancevo.rs.

• Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве и зах те -
ви не ће се узи ма ти у раз ма тра ње!

7. До дат не ин фор ма ци је

Све до дат не ин фор ма ци је у ве зи сa јав ним по зи -
вом мо гу се до би ти лич но сва ког рад ног да на од 8
до 15 са то у про сто ри ја ма Спорт ског са ве за Пан -
че во, Ма са ри ко ва 1-а и у Се кре та ри ја ту за јав не
слу жбе и со ци јал на пи та ња Град ске упра ве Гра да
Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, II спрат кан -
це ла ри ја 204, или пу тем телефонa 013/308-907.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни
гла сник РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о под не том зах те ву за од ре ђи ва ње 

оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни 

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Но си лац про јек та НИС а.д. Но ви Сад из Но вог Са -
да, ули ца На род ног фрон та бр. 12 под нео је зах -
тев за од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ
За ме на го ри о ни ка на пе ћи ма BA-2401 и BA-2402, у
скло пу Ра фи не ри је наф те Пан че во. 

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -
јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По -
кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16,
Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 15 да на од да на
об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти
сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се -
кре та ри ја та.

КЕРАМИЧАР са вишегоди-
шњим искуством, уградња свих
врста зидних и подних плочи-
ца. Тел. 064/128-38-49. 

ВАШ МАЈСТОР – све врсте по-
правки у кући. 061/244-67-84.
(273762)

ЧИТАМ бајке деци уз5раста од
6 до 8 година. Суботом од 18
до 19.30. 063/865-27-57. 

ПОМОЋ у кући, спремање, чи-
шћење, квалитетно, повољно.
064/558-42-90, 066/523-59-58.
(273560)

ТВ и сателитске антене, монта-
жа, дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70. (273575)

ТВ и сателитске антене, монта-
жа. Дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70. (273575)

РАДИМ физичке послове, зида-
ње, бетонирање, итд. 961/665-
66-24. (273581)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс, обраде око прозора, ком-
плетне адаптације. 063/893-39-
94. (273576)

КОШЕЊЕ корова, траве, подсе-
цање дрвећа, шишање ограде,
дворишта, воћњаци. 061/301-
49-58. (273580)

КЕРАМИЧАРСКИ, молерски и
зидарски радови. 061/659-70-
31. (273601)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846 (273570)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински ра-
дови. 065/535-24-56. (273622)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка
старих, уградња нових цеви,
одгушења, монтажа, санитари-
је. 062/382-394. (275637)

КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71. Нико-
ла. (273663)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс,
демит фасаде, повољно, пензи-
онерима попуст. 061/626-54-
06. (273683)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ радо-
ви, повољно. 060/689-82-23.
РАДИМО све физичке послове:
рушења кућа, зидова, шупа, ис-
копи, кошење, обарање стаба-
ла. 064/122-69-78. (273733)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење
судопере, купатила, адаптаци-
је, поправке, замене, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(273711)

ПОВОЉНО чишћење шута ки-
пером, чишћење тавана, подру-
ма, дворишта, гаража, рушење
старих објеката, избацивање
старог намештаја. Злато,
063/196-54-56. (273703)
ИЗРАДА конструкција, хала,
биндера, гараже, коване огра-
де, капије, грађевинска лима-
рија. 064/068-10-85. (273642)
КОМПЈУТЕРИ сервис, поправ-
ка, инсталирање нових компо-
ненти, чишћење. Брзо, повољ-
но. 060/351-03-54. (273719)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892. (273792)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталаци-
је, бојлере, ТА пећи, шпорете,
индикаторе, табле. 060/521-93-
40. (273685)
НЕГА старих, болесних и инва-
лидних лица. 063/868-04-51.
ОБАРАЊЕ стабала, ископи, чи-
шћења тавана, рушења, бето-
нирања, одношење ствари.
060/035-47-40. (273733)
СЕЛИДБЕ, превоз робе и ства-
ри, утовар/истовар, монта-
жа/демонтажа намештаја. Де-
јан, 061/626-14-50. (273793)
КОМБИ, селидбе и остле услуге
превоза. Зоран, 060/360-03-89.
(273707)
КУХИЊЕ, плакари, остали на-
мештај по мери, одф унвиера и
медијапана. Квалитетно, по-
вољно. 062/229-783. 

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, до-
лазим, јефтин, 24 године иску-
ства. 013/251-78-97, 063/782-
51-48. (273860)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар/истовар, рушење, чишће-
ње, разбијање бетона, селидбе,
одвоз шута и непотребних
ствари и слични послови. Де-
јан, 061/626-14-50. (273793)

МАСАЖА релакс за потпуно
уживање и опуштање вашег те-
ла. 064/269-94-87, Марија. 

ОРЕМ и фрезујем баште ма-
лим трактором. Дуле, 064/163-
58-85. (273840)
ОЗБИЉНА и одоговорна жена
чувала би старију особу.
065/237-10-68, 064/665-86-51.
МЕЊАМ пелене, нега покрет-
них, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (278863)
ЧАСОВИ немачког и енглеског
језика. 063/886-87-08. 
СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге. Александар, 064/157-20-03.
СВЕ баштенске радове, шишам
траву, орезујем воће, уре ђујем
дворишта. 064/867-47-89.
КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квалитетно
педантно, повољно. 064/252-
51-75, 062/253-37-06. (273877)

ПРЕВОЗ кипером мањим , по-
вољно, песак шљунак, сејанац,
одвозим шут. 064/354-69-94.
ОДГОВОРНА жена водила би
домаћинство и неговала 24 сата
старију жену. 069/577-09-66.

ШЉУНАК, сејанац, одвоз шута
малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-338
(СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с ма-
теријалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (2728939)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29. 
БАЛТОКАД када, обнова глазу-
ре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција. www.bal to -
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ПОПРАВКА беле технике, мон-
тажа и сервис клима уређаја.
„Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (272997)

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

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76. (271300)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновира-
ње купатила, вентили, славине,
одгушење канализације одмах.
061/193-00-09. (272712)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим
искуством, квалитетно, педант-
но, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (272753)

ДИМНИЧАР, чишћење димња-
ка, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (273542)

ПОТРЕБНА радница за пекару
и пицерију. 062/130-75-40. 
ДЕМИТ фасаде, повољно.
061/625-97-90. (273682)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојле-
ра, шпорeта, индикатора, раз-
водних табли, инсталација. Ми-
ћа, 064/310-44-88. (272680)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тра-
касте завесе, уграђујем/попра-
вљам. 063/882-25-09.
СРПСКИ: часови за основце,
средњошколце, студенте, при-
према пријемних, контролних.
064/462-37-64. (273517)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (273528)
МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ ра-
дови, квалитетно и уредно.
066/933-67-90. (2724253)
РАДИМ глетовање, керамику,
молерај и остале унутрашње
радове. Тел. 061/249-10-00. 
СЕЧЕЊЕ огревног дрвета, услу-
га цепања, уношења. 064/287-
26-00. ((273531)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (273533)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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Последњи поздрав

ПАВЛУ ГРУЈОВСКОМ
1951–2019.

Заувек и изненада си нас напустио и оставио ве-

лику празнину. 

Никада те нећемо прежалити ни заборавити.

Супруга БЛАГУНА, син НЕНАД, снаја

СЛАВИЦА, унук ЛАЗАР и унука САРА
(154/273781)

Последњи поздрав при-

јатељу

ПАВЛУ

ГРУЈОВСКОМ

С поносом и тугом чува-

ћемо те од заборава.

Породица МИЛИШИЋ

(155/273781)

Последњи поздрав драгом колеги

КРСТИ ЈОШИЋУ
1956–2019.

Запослени „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(130/ф)

Последњи поздрав мајци и баки

ТЕРЕЗИЈИ МИЈУШКОВИЋ
1942–2019.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Твоји најмилији: син ГОРАН, ћерка ЉИЉАНА, снаја ИВАНА, зет ВЕЉКО

и унуци АНЂЕЛА, ПАВЛЕ, СОФИЈА и МАТЕЈА

(135/273717)

Последњи поздрав

ДИВНИ ЂУРИН

Са великим поштовањем

ДУДА, ЈЕЛИЦА и МИЛОШ

(160/273797)

Увек си знала да нам по-
клониш лепе речи и љу-
бав.

Породица ЖИВАНОВ

(173/283826)

Последњи поздрав

ДРАГОМИР ТАДИЋ ШИЉА
1950–2019.

Синови МАРКО и МИЛОШ, снаје ИВАНА и САЊА, унуци МИЛОШ и

ДУШАН, унука ТЕОДОРА и остала родбина и пријатељи
(132/273719)

Последњи поздрав брату

ДРАГОМИРУ ТАДИЋУ

ШИЉИ

од НОВА са породицом

(80/273444)

Почивај у миру

ШИЉО

Последњи поздрав

од комшија породи-

ца МИЛАНОВИЋ

(113/273676)

Последњи поздрав правом пријатељу

ШИКИЈУ

КЕДЕР, СУЉА МИШКО, КОЈКЕ, ЗВОНКО, РАКИ, ТЕЧА, ЦВИКИ,

ЦАКИ, ПЕРЦЕ, ЈУРИЦА ДЕЈА, ДЕЈА ИВОШЕВИЋ, РАДЕ ЧЕНТА,

КОСТА, НИНЕ, РАЂА, ДОКСИ, СОСА и КУБИ
(187/283864)

Последњи поздрав нашој вољеној мами

РАДМИЛИ ИВАЧКОВИЋ
1939–2019.

Увек ћеш бити са нама.

ДРАГАНА и СРЂАН са породицама

(121/273624)

Последњи поздрав драгој комшиници

РАДМИЛИ ИВАЧКОВИЋ

од ТАЊЕ ЈОВАНОВИЋ и МИЛЕНЕ ЦВЕТКОВИЋ

(103/273671)

Последњи поздрав драгом колеги и великом пријатељу

АНДРИ ПУТНИКУ

од другара са Тамиша: ДРАГАНА, МИЛЕТА, ЋИРЕ, МИШЕ, 

МИЛОША и ТИМЧЕТА

(141/273731)

Последњи поздрав

дугогодишњем члану

АНДРЕЈИ

ПУТНИКУ

Удружење спортских

риболоваца и

наутичара „Тамиш”

(169/273813)

Последњи поздрав

драгој прији

ТЕРЕЗИ

МИЈУШКОВИЋ

од пријатеља

МИЛЕТА и ЛЕЛЕ са

ћерком ГОРДАНОМ

(39/273607)

24. фебруара 2019, у
88. години престало
је да куца срце моје
мајке, баке и прабаке

ЉУБИЦЕ

БРАТ
1931–2019.

Мама, почивај у миру
и нека те анђели чу-
вају.

Ожалошћени: ћерка
ЛЕЛА, унука

БИЉАНА и праунуци
ТИЈАНА и НЕМАЊА

(40/273608)

Последњи поздрав на-

шем драгом комшији

МИРОСЛАВУ

РОКСАНДИЋУ

Породица ТОМИЋ

(192/273883)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав

БОКИЈУ

од САШЕ и РУЖИЦЕ

(67/273540)

Последњи поздрав

БОКИЈУ

Колектив „Гранд”

(68/273650)

Последњи поздрав

БОКИЈУ

Колектив Кафе „Гранд”

(69/273640)

Последњи поздрав
куму

БОЈАНУ

од ЦЕЦЕ и НАТАЛИЈЕ
(71/273640)

Последњи поздрав

БОКИЈУ
од његових другара: СР-

ЂАНА, САШЕ, ИЛИЈЕ и

МИСТЕРА
(70/273640)

Последњи поздрав

од твог ШУКИЈА

(73/273640)

Последњи поздрав

БОЈАНУ

од МАКИЈА

(74/273640)

Драги наш

БОЈАНЕ
Био си један, једини и непоновољиви... Остаћеш зау-
век у нашим срцима.

Твој брат ЖИКА, ОЉА, АНДРЕЈ и ФИЛИП
(77/273641)

БОЈАН АНТИЋ
1977–2019.

Воле те пуно мама и тата

(79/273641)

БОЈАН АНТИЋ
1977–2019.

Ти ћеш заувек бити у нашим срцима и живећеш кроз нас.
У сваком тренутку до краја живота ћеш да фалиш.
Волимо те пуно. ЈОВАНА и ТАРА

(78/273641)

Последњи поздрав

од БАГИЈА, АНЂЕЛЕ

и породице ЉОТИЋ

(75/273640)

БОЈАН АНТИЋ БОКИ

И даље ћеш бити овде са нама.

Кум НИКОЛА
(76/273640)

БОЈАН АНТИЋ

Боки, оде а не заврши започето. Зашто?

Стриц ЧЕДОМИР, сестра СУЗАНА, брат ЗОРАН

с породицама и стрина СЛАВИЦА
(112/273675)

Последњи поздрав
драгом

БОЈАНУ

АНТИЋУ

од баба СЛАВКЕ, чика

БОБАНА, стрине

СЛАВИЦЕ, сестара

БИЉАНЕ и ЉИЉАНЕ

са породицама
(118/4804)

БОЈАН АНТИЋ
1977–2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: ДЕКИ, ВИКИ и DE XON

(114/273677)

БОЈАН АНТИЋ

Збогом, драги пријатељу...

Заувек ћеш бити у нашим срцима

ЈАСМИНА и ЗОРАН са децом
(122/273695)

С неизмерном тугом у срцу опраштамо се од на-

шег вољеног кума и пријатеља

БОЈАНА АНТИЋА
1977–2019.

С љубављу и поштовањем ИВАН и ДАНИЦА са

породицом ДОДИЋ

(127/273708)

Обавештавамо вас да је
20. фебруара 2019. го-
дине преминула наша
драга

СОФИЈА

ХАЈДИН
1940–2019.

Ожалошћени: родбина
и пријатељи

(3/273523)

20. фебруара 2019. пре-
минула је моја драга се-
стра

ЕРЖЕБЕТ

ПАП
1936–2019.

Никада је неће забора-

вити брат ФЕРЕНЦ

(47/273617)

Последњи поздрав

ДОБРИВОЈУ РАИЧЕИВЋУ
1938–2019.

22. фебруара 2019. преминуо у Панчеву.

Ожалошћени: супруга БАРИЦА и син ГОРАН

(129/273707)

Последњи поздрав

драгом стрицу и деди

ДОБРИВОЈУ

РАИЧЕВИЋУ

Почивај у миру.

Братаница ЉИЉА

РАЂЕНОВИЋ

с породицом
(8/273577)

Последњи поздрав

пријатељу и сараднику

ДОБРИВОЈУ

МИЛАН ЈУКИЋ

са породицом

(16/273550)

Последњи поздрав

драгом стрицу и деди

ДОБРИВОЈУ

РАИЧЕВИЋУ

Драги чича Миле, по-

чивај у миру и нека

те анђели чувају.

Братаница МИРА,

ДУШАН, ДУБРАВКА

ЂОРЂЕВИЋ и

ИВАНА БАШИЋ

(9/273535)

Наш вољени стриче,

наш чика Миле

ДОБРИВОЈЕ

РАИЧЕВИЋ

заспао је свој послед-

њи сан.

Памтиће га заувек и

носити у срцима бра-

таница СЛАВИЦА ВИ -

ГЊЕВИЋ и ЈАСМИНА

ПЕТРОВ с породица-

ма

(10/273537)

Последњи поздрав

ДОБРИВОЈУ

од ДУШАНА, ЗОРИЦЕ, МАРКА и ГОРАНА
(189/273869)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ

РОКСАНДИЋУ

од таште

и ДРАГАНА

(193/273883)

МИРОСЛАВ

РОКСАНДИЋ

Последњи поздрав

нашем драгом Деби

кога смо неизмерно

волели.

Породица БУГАРИН

(191/273883)
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Последњи поздрав

БОКИЈУ

од ДЕЈАНА и АЊЕ

(72/273640)

Последњи поздрав

ТОНИЈУ

од рибара са Миља: ПОПА, МИКЕ, БЕЛОГ,

САВЕ, УРОША и БАТЕ РУЖИЋА и ЂОЛЕТА

(42/273612)

ТОНИ АНДРАШИ
1968–2019.

У срцу туга, на гробу тишина, у кући велика празнина.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Мајка ЗОРКА, супруга КЛАРА, синови ДЕНИС и АНТОН, 

ћерка САРА, снаја МАЈА и унуци ОГЊЕН и СТЕФАН

(49/273619)

Последњи поздрав

ТОНИЈУ

од чика ЖУЋЕ, БАТЕ

и ЗОРАНА

(56/273628)

ТОНИ АНДРАШИ

Последњи поздрав од његовог

VI II-3 ОШ „Исидора Секулић”.

(63/273635)

Последњи поздрав

ТОНИЈУ
од кумова.

Породица ЈОВАНАЦ
(64/2373636)

Последњи поздрав

ТОНИ
АНДРАШИ

Породица ЈОЛОВИЋ

(81/273648)

Последњи поздрав колеги и искреном

пријатељу

ТОНИЈУ АНДРАШИ

Синдикат сменских радника

„Правда” Петрохемија

(93/ф)

Последњи поздрав драгом колеги

АНДРАШИ ТОНИ
1968–2019.

Запослени „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(131/ф)

Последњи поздрав драгом колеги

ТОНИЈУ

од колега са котлова

(147/273765)

ТОНИ АНДРАШИ

Драгом зету последњи поздрав од таште ВЕРЕ, шурака ИШТВАНА

ЕРДЕИ са породицом

(181/273839)

20. фебруара 2019. године, напустила нас је

наша вољена мајка, ташта, бака и прабака

СТОЈАНКА КОПРИВИЦА
рођ. Николић

1934–2019.

Била си наша љубав, радост и срећа. Чуваћемо

те заувек у нашим срцима.

Син ВИДОСАВ, ћерка ВИДОСАВА, снаја ВИТА,

зет ЈОВИЦА, унуци МАРКО, НЕША, ДАРКО

и ПЕЦА и праунуци ЂОЛЕ, ЈАНА и ЛЕНА

(126/273703)

СТОЈАНКА
КОПРИВИЦА

Последњи поздрав при-
ји од породице ШВЕЦ
ДОБРИНКЕ И ВЛАДЕ

(117/273679)

БИЉАНА МАРКОВИЋ
1956–2019.

С љубављу, поносом и поштовањем што смо те

имали... Чувамо успомену на тебе, твој лик,

доброту и љубав коју си нам даривала. Знала

си колико те волимо, али никада нећеш знати

колико ћеш нам недостајати.

Последњи поздрав од твоје деце: КОСТЕ, РУ-

ЖИЦЕ и ДИЈАНЕ са породицама

(133/273715)

Последњи поздрав

стрини

БИЉАНИ

МАРКОВИЋ

од БOРЕ и САЊЕ

(134/273716)

Последњи поздрав

БИЉАНИ
МАРКОВИЋ

ШАТЛАН, БЈЕЛОПЕТРО -
ВИЋ, ЈОЈКИЋиТАСКОВИЋ

(186/273813)

Последњи поздрав нашој

НАДИ СПИШЈАК
1956–2019.

од мужа ЈАНА, ћерке АНКЕ и сина ЈАНА са породицама

(164/273809)

Последњи поздрав

нашој

НАДИ

СПИШЈАК
1956–2019.

од девера МИШЕ и

јетрве НЕЛИКЕ

(167/273809)

Последњи поздрав

нашој

НАДИ

СПИШЈАК
1956–2019.

од породице

ЦВИЈАН

(168/273801)

Последњи поздрав
нашој

НАДИ

СПИШЈАК
1956–2019.

од девера ЈОЗЕФА

са супругом ЛИДОМ

и децом
(166/273809)

Последњи поздрав куми

НАДИ СПИШЈАК

од кумова ЧАНЧАРЕВИЋ
са породицом

(183/2738)

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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ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
1979–2019.

Љубави моја, Мазо моја, Бебо моја...

У овом животу си много постигла, нека те чувају сви

анђели овог света.

Волим те пуно Мазо моја.

Заувек ћеш живети у мом срцу. 

Хвала ти за све.

Заувек твој РАША БЕБАН

(52/273624)

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
1979–2019.

Драга Јело,

ти си сада најлепши анђео који ће увек да нас чува.

Воле те пуно: твој ЛАКИ, ХЕЛИ, само твој брат БАНЕ

и ДИКСИ

(58/273629)

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
1979–2019.

Драга наша мама,

све док нас има бићеш у нашим срцима.

Волимо те.

МИЉАН, УРОШ и АНЂЕЛА

(59/273629)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ
НИКОЛИЋ

рођ. Јованов

Заувек у нашим ср-
цима.

Стриц НИКОЛА, 
тетка КАТИЦА

и баба ЗЛАТА
(18/273554)

ЈЕЛЕНА

НИКОЛИЋ

Последњи поздрав

од сестре ИРЕНКЕ

са породицом

(53/273625)

Последњи поздрав

драгој

ЈЕЛЕНИ

НИКОЛИЋ
1979–2019.

од ЈАНЕ и АНДРИЈЕ

(60/273630)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

од тете МАРИКЕ

и тече АНТИЈА

(54/273625)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

ЈОВАНОВ

НИКОЛИЋ

Почивај у миру и не-

ка те анђели чувају.

Тета МИРА

(51/273621)

Последњи поздрав драгој

унуци

ЈЕЛЕНИ

НИКОЛИЋ
Неутешна баба ДАНИЦА

(55/273625)

Мом анђелу хвала за ове године које је провела са

нама и вечно хвала

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

рођ. Јованов

13. IV 1979 – 24. II 2019.

од тате ЂОКЕ и малог брата ЛУКЕ

(91/273655)

Последњи поздрав нашој унуци

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ
рођ. Јованов

1979–2019.

Нека те анђели чувају.

Твоји: баба ЉУБИЦА и деда ЛАЗА

(89/

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ
од Анђелиних другара и учитељицве из III-4 ОШ

„Свети Сава”
(87/273653)

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
1979–2019.

рођ. Јованов

Душо моја,

срешћемо се ми горе.

Волим те пуно.

МАРИЈАНА ПАТАЛОВ

(102/273660)

300-820, 300-830
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ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
рођ. Јованов

1979–2019.

За моју душу,

нека те анђели чувају душо мамина.

Увек ћеш остати у мамином срцу.

(57/2736299

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

Породица КЕРЕКЕШ

(66/273639)

Вољена

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
Рођ. Јованов

заувек остаје у нашим срцима.
Сестра ТАТЈАНА и зет ДЕЈАН са породицом

(19/273575)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

Срећни што смо те имали,

тужни јер смо те прерано изгубили.

Тетка ВЕРА, сестра МИРА и брат МАРКО

са породицама

(88/273654)

Последњи поздрав братаници

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

Нека те анђели чувају.

Од тете СОКЕ и брата ИВАНА

(90/

Драга

ЈЕЦО

Почивај у миру.

Другарице и другови VI II-1

(144/273)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

од тетака ЉУБИЦЕ, РУЖЕ и ДАНЕ

са породицама

(1507273770)

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

Није битно да ли се знамо читав живот или само кратко.

Људе памтимо по емоцијама које на нас остављају.

Тебе ћемо Јецо памтити заувек и хвала ти на томе.

НЕША и МАРИЈА

(170/273818)

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

Отишао је сада и један део нашег живота који

смо проживели заједно.

Породица ЋУЋА

(184/273850)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

БРАНИСЛАВУ

МЕТЛИЋУ

БАНЕТУ

од МЛАДЕНА, 

ВЕНЕРЕ и МАРКА

(188/273865)

С неизмерном тугом опраштамо се од на-

шег вољеног

АЛЕКСАНДРА

ВОЈИНОВИЋА ЛЕКЕ
13. IV 1949 – 21. II 2019.

„Капљица кише која ти падне на образ је

пољубац од неког ко живи у Рају и пази на

тебе”

Супруга СЛАВИЦА, ћерка РУЖА

и зет НЕМАЊА
(28/273584)

Последњи поздрав
драгом

АЛЕКСАНДРУ
ВОЈИНОВИЋУ

ЛЕКИ
Остаћеш заувек у на-
шим срцима.
Породица МАРИНКО-
ВИЋ: ВЕРИЦА, ЈОВАН,
ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА

(29/273587)

Последњи поздрав

пријатељу

АЛЕКСАНДРУ

од БОЖАНЕ и ЉУБЕ

(30/273588)

ЈОКА ПЕТРИЧЕВИЋ

Мама... нека твоја добра душа нађе заслужени

мир, а ми ћемо твоју доброту вечно чувати од

заборава, с љубављу коју ни време не прекида.

Нека твоја племенита душа почива у миру.

Памтићемо те по твом великом срцу у коме је

било места за све нас.

Ћерке БОРКА и СЛАВИЦА, син ДРАГАН,

унуци ДАВОР, ЖЕЉКО, ЖАРКО, унуке

ДРАГАНА, БОЈАНА, ИВАНА, ЈЕЛЕНА, 

МАРИЈА, ОЛИВЕРА и МИЛИЦА и остала

родбина и пријатељи

(165/273805)

Последњи поздрав драгој мами

МИЛКИ БОДЛОВИЋ

Ожалошћени: ћерке МАРИЈА, СЕКА и МИРА

с породицама

(111/273672)

Последњи поздрав

драгој прији

СЛОБОДАНКИ

КИТИЋ

од прије СЕКЕ и

МАРИЈАНЕ

са породицом

(100/273667)

ТИХОМИР АЛЕКСИЋ
Последњи поздрав од сина МИЛИВОЈА и унука МИЛИ-
ЦЕ и МАРИЈЕ са породицом.

Оне које волимо никада не умиру, они живе у нашим
срцима.

(172/273822)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 1. март 2019.24

20. фебруара 2019. заувек од нас отишла је наша

мила

ЛИДИЈА ЂУРАН
1967–2019.

Постоје трагови који не нестају, успомене које не

бледе, ране које се не лече, сузе које се не суше.

Наша туга је неизмерна и тако ће остати заувек.

Твоји најмилији

(136/273721)

Пролазе године

ДРАГОЉУБ

ГВОЗДЕНОВИЋ
1. III 2001 – 1. III 2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(151/273772)

Последњи поздрав

РАДУЛУ

ВАСИЉЕВИЋУ

од породице

КРЧАДИНАЦ

(14/273546)

Последњи поздрав

РАДУЛУ

ВАСИЉЕВИЋУ

од WE I FERT 

DI STRI BU CI JE

(15/273545)

РАДУЛЕ

ВАСИЉЕВИЋ

Последњи поздрав од

комшија у Михајла

Петровића Аласа 21

(36/273547)

23. фебруара 2019. преминуо је наш вољени

РАДУЛЕ ВАСИЉЕВИЋ
1941–2019.

Бити супруг, отац и деда је највећа част коју неко
може да има, а ми смо имали ту част да баш ти бу-
деш нама то све.
Заувек си у нашим срцима.

Твоји: супруга РОСА, ћерка СТАНА, 
унуци ТЕОДОРА и НИКОЛА

(161/273749)

Последњи поздрав

РАДУЛЕ
ВАСИЉЕВИЋ

1941–2019.

Дао си нам сву снагу,
радост и осмех.
Чуваћемо те заувек у
нашим срцима.

Супруга РОСА
и ћерка СТАНА

(163/273799)

Вољени наш

РАДУЛЕ
ВАСИЉЕВИЋ

1941–2019.
Имали смо ту част да те
зовемо дедом. Био си
осмех, наша снага, наш
чувар. Почивај у миру.

Унуци ТЕОДОРА
и НИКОЛА

(162/273799)

ЗОРАН ЂУРЂЕВАЦ
1957–2019.

Прерано си нас напустио.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоја племенита душа нек почива у миру.

Неутешни: супруга ВУКИЦА, син ИВАН, ћерка ИЛИНКА, унук

ДАНИЛО, снаја СЛАЂАНА и зет ДАРКО

(104/273672)

ЗОРАН

ЂУРЂЕВАЦ
1957–2019

Нека сам иста као

Он. Нека сам иста

као стари мој.

Док живот јури ја ћу

лагано... Тата... Тво-

ја... мој... заувек

ЛИЛА

(105/273672)

ЗОРАН

ЂУРЂЕВАЦ
1957–2019.

Постоји љубав коју

смрт не прекида и ту-

га коју време не лечи.

Хвала ти за сву бри-

жност и топлину и

несебичну љубав коју

си ми пружио.

Твоја ВУКИЦА

(107/273672)

ЗОРАН

ЂУРЂЕВАЦ
1957–2019.

Тата,
не постоје речи које
ће описати нашу бол.
Хвала ти за све.

Твој син ИВАН
и снаја СЛАЂА

(110/273367)

ЗОРАН

ЂУРЂЕВАЦ
1957–2019.

Вољени брате, ника-

да те нећемо забора-

вити.

Сестре СНЕЖАНА
и ГОРДАНА

(109/273672)

ЗОРАН

ЂУРЂЕВАЦ
1957–2019.

Драги наш Зоране,

увек ћеш бити са на-

ма.

Твоји: БИЉА, ЈАЦА,

ЗОРАН, МАША

и ИГОР
(108/273672)

ЗОРАН

ЂУРЂЕВАЦ
1957–2019.

Оставио нас је добар

човек широке душе и

великог срца у којем

је било места за све

људе овог света.

Последњи поздрав

нашем Зокију.

ЗОРИЦА и МОШО

с породицом

(106/273672)

Последњи поздрав

мом другу

ЗОРАНУ

Почивај у миру брате

мој.

ДЕБА са породицом

(95/

Последњи поздрав

нашем другу

ЗОРАНУ

од МИЋЕ и ПЕЦЕ

(99/273664)

Последњи поздрав

ЗОКИЈУ

нашем другу, пријатељу и великом човеку.

ДРАГИЦА и МАРКО са породицом
(41/273610)

Последњи поздрав

драгом и цењеном

пријатељу

ЗОРАН

ЂУРЂЕВАЦ

од ДОБРИЛЕ и ГУТЕ

са породицом

(32/273592)

ЗОРАН

ЂУРЂЕВАЦ

Последњи поздрав те-

чи Зорану од ДАНИ-

ЈЕЛЕ са породицом

(33/273593)

Последњи поздрав нашем другу и пријатељу

ЗОРАНУ

КРГОВИЋ, РАХОВИЋ, МИЛИЋ, ВУКОВИЋ,

ВЕЉА и ЈАЗА

(171/275821)

ЗОРАН ЂУРЂЕВАЦ

Био си добар човек, широке душе и великог срца у ко-

јем је било места за све...

Породице ТОМОВИЋ и МАМУЛА

(174/273829)

26. фебруара 2019. године изненада је

преминуо наш драги

БРАНИСЛАВ МЕТЛИЋ
1954–2019.

Успомену на њега чуваће супруга СИЛВА-

НА, брат БОРИСЛАВ, сестрићи ДУЊА и

МИЛОШ и остала родбина и пријатељи

(176/273830)

БРАНКО МЕТЛИЋ

Последњи поздрав најбољем другу и куму Бран-

ку од ЦУЛЕТА, БАНЕТА и ЋАТЕ
(185/273852)

Последњи поздрав дра-
гом

БРАНИСЛАВУ
МЕТЛИЋУ

1954–2019.

Туга и бол коју носимо
никад неће престати.
Нека те анђели чувају.

Тетка АНА и брат
ЉУБОМИР РЕГОЈЕ

са породицом(
175/273828)

300-820, 300-830
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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

Наша ћерка

ЗОРИЦА
НАУМОВСКА

1968–2017.

Зоко душо мамина и та-
тина, друга година је
прошла без тебе, али
бол, сузе и туга вечито
остају.
Воле те мама БОГДАНА

и тата БОЖИДАР
(83/273650)

Моја сестра

ЗОРИЦА

НАУМОВСКА
1968–2017.

Године пролазе, утехе
нема, остају бол, сузе и
сећање на тебе.

Воли те твоја сестра
СЛАВИЦА и зет БОБАН

(82/273651)

Моја тета

ЗОРИЦА

НАУМОВСКА
1968–2017.

С љубављу и тугом чува-
мо успомену на тебе.

Твоја сестричина
БИЉАНА са породицом

(84/273650)

Моја тета

ЗОРИЦА

НАУМОВСКА
1968–2017.

Туга и бол се не могу
мерити временом, већ
празнином која остаје
за тобом. 

Твоја сестричина
ЉИЉАНА с породицом

(85/273650)

2. марта навршавају се две године откако није са нама наша

вољена

ЗОРИЦА НАУМОВСКИ

Њени: БОКИ, МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА

(124/273698)

У суботу, 2. марта 2019. године, у 11 сати, биће одржан годишњи

помен за нашег

МИЛАНА ЈОВАНЧИЋА

„Пусти сузе да се сливају

нек истече све што скривају

на то тужни права имају...”

Мајка ЈЕЛЕНА, супруга СЕНКА, деца БОШКО и ЈОВАНА

са породицом, сестра МИРА, сестрићи МИЛАНА и ИГОР

и ташта ЈАСМИНА
(128/273706)

АНА БЕЛЂА
1952–2019.

4. марта 2019. даваћемо
четрдесет дана, у 11 са-
ти, на гробљу у Јабуци.

Ожалошћени њени
најмилији: ћерка

МАРИНА, унук МАРКО
и зет РАДЕ. 

Увек ћеш бити у нашем
сећању (146/273760)

1. марта навршава се
пет година од смрти на-
шег Лазара

ЛАЗАР

НОВЕСКИ
1945–2014.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји најмилији

(148/273767)

Заувек у нашим ср-

цима

ДРАГАН

ЊЕЖИЋ
28. II 2017 – 28. II 2019.

Твоји: ИВАН, 

АЛЕКСАНДРА и

ДРАГИЦА
(152/273776)

ПЕТАР

ИЛИЋ
1999–2019.

У неизбрисивом се-

ћању ВЕСНА и МИЋА

ИЛИЋ са породицом

(156/27)

ГОРАН РАДОЈЧИЋ
28. II 1998 – 28. II 2019.

Недостајеш...

ЖАРКО и МИЛОЈКА

(157/273786)

ЂОРЂЕВИЋ

ЕВА ДУШАН
6. III 2015. 27. II 1928 – 8. IX 2017.

Све више чезнемо за вама, тако скромним, а ве-

ликим. 

Ваше три ћерке, унучад ЛИДИЈА и ДАМЈАН

и породица
(159/273790)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

ХРЋАН
3. III 2000 – 3. III 2019.

Породица

(178/273834)

6. марта 2019. године
навршава се десет го-
дина откако ми је пре-
минуо отац

СПАСИЋ

ЧАСЛАВ
6. III 2009 – 6. III 2019.

Почивај у миру оче.

Твој син ДРАГАН
(179/273835)

У суботу, 2. марта 2019,
у 11.30, у Омољици, обе-
лежићемо шестомесеч-
ни помен нашем

ДРАГАНУ

ГАЈИЋУ
Вечно ћеш бити у на-
шим срцима и мислима.

Твоји најмилији
(180/273837)

ВЕЛИНКА

ОРОЗОВИЋ

Последњи поздрав од

станара у Гундулићевој 4

(182/273840)

СЕЋАЊЕ

БОРИС ТРАЈКОСКИ
2015–2019.

Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији: СТОЈА, ЈАСНА, САЊА

и АЛЕКСА

(92/273656)

СЕЋАЊЕ

НЕДЕЉКО

ТОКОВИЋ
2014–2019.

Заувек у нашим ми-

слима.

Твоји најмилији

(149/273769)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈАНКО

ЛАКИЋ
6. III 1998 – 6. III 2019.

Време пролази, а
твоја доброта и љу-
бав заувек остаје у
нашим срцима.

Твоји најмилији

(12/273544)

СЕЋАЊЕ

ЛИДИЈА
ВЕЉКОВИЋ

1. III 2000 – 1. III 2019.

Вечно ћемо те волети

и чувати од заборава.

Ћерка БОЈАНА, син

НИКОЛА и супруг

ПРЕДРАГ
(65/273638)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ БОГДАНОВИЋ

од комшија у Гундулићевој 5

(1/273503)

СЕЋАЊЕ

1998–2019.

МИРОСЛАВ ВУЈКОВИЋ

С љубављу и поносом те чувамо од заборава.

Твоји: ДУШАН и САЊА

(96/273659)
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СЕ ЋА ЊЕ

на на шу мај ку

МЕ ЛА НИ ЈУ

МИ ЛИН

4. III 1999 – 4. III 2016.

Ње на де ца

(6/и)

Годину дана није са

нама наша вољена

МИЉКА

АДАМОВ
14. III 1952 – 8. III 2018.

Знаш колико смо те

волели, али не знаш

ка ко је живети без

тебе.

Неутешни: сестра

БОРКА и њена деца

са својим

породицама

(17/273550)

28. фебруара 2018. го-
дине прошла је тужна
година откада је умрла
моја вољена супруга

КАТА

ДРАГОЈЛОВИЋ
Почивај у миру у анђео-
ском врту.

Твој супруг ВИТОМИР

(27/273583)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

3. марта навршава се

тужна година без су-

пруга, оца и деке

ДАНЕТА

БОСНИЋА

С поносом у срцу но-

симо те и чувамо од

заборава.

Супруга МИРЈАНА,

ћерка ДАНИЈЕЛА,

унук МИЛОШ, 

унука ДИНА

и зет ВЛАДИМИР

(94/273657)

26. фебруара 2019,
навршило се годину
дана од смрти нашег
драгог

БОРИСЛАВА

СТОЈАДИНОВА

Најмилији

(98/273662)

Помен нашем вољеном

КАРАС НИКОЛИ
4. III 2018 – 4. III 2019.

Драги тата,
тужни смо што смо те изгубили а поносни што
смо те имали, заувек ћемо те памтити по твом
племенитом срцу, љубави за нас, доброти и
твојим речима „само напред”
Хвала ти за све што си нам пружио и све лепе
тренутке проведене заједно са нама.
Све успомене чувамо у срцима.

Твоја НАДА с породицом, родбина, борци,
ловци и пријатељи

(101/273667)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР

М. АНДРИЋ

Прошло је десет го-

дина од болног ра-

станка са тобом.

Породица

(120/273694)

3. марта 2019.године, у 11 сати, на Православном гро-
бљу у Старчеву, даваћемо годишњи помен нашој

МИЉКИ АДАМОВ
14. III 1952 – 8. III 2018.

Бол и туга не нестају временом који је оставио твој од-
лазак, свима нам недостајеш, сунце моје.

Твоји: супруг БРАНКО, синови МИРОСЛАВ
и ДАЛИБОР, снаје МИЊА и ЉУБА, унучад ТАДИЈА,

МАТИЈА, СТРАХИЊА и МИЉАНА
(115/273678)

Година без тебе

МИЉКА

АДАМОВ
14. III 1952 – 8. III 2018.

Празнина која се не

може испунити... Ту-

га коју време не ле-

чи... не може се ни

исплакати и забора-

вити.

Твоји: брат МИРКО,

снаја ДИВНА, НЕЛА,

ЈОЦА и БОЈАНА....

(116/273679)

2. марта 2019. навршава се година дана од смрти нама

драгог

КАТНИЋ ПАВЛА

2. марта 2019. године на гробљу Котеж, у 11 сати, даваћемо

годишњи помен.

Велика је туга и бол у нашим срцима и душама јер нам недо-

стајеш, остала је велика празнина. Заувек ћемо памтити тво-

ју неизмерну љубав и доброту.

Твоји неутешни најмилији:  супруга РУЖА, син ЗОРАН, 

снаја САНДРА и унучад НАТАЛИЈА и ЛУКА

(119/273690)

5. марта 2019. је шестомесечни помен нашој дра-

гој мајци и баки

ВЕРИ КИРХРОТ

Хвала ти на свему што си учинила за нас.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(123/273696)

СЕЋАЊЕ

ЖИВОТА ТОПАЛОВИЋ
2016–2019.

С поштовањем, љубављу и тугом чувамо успоме-

ну на тебе.

Супруга ЗАГА и ћерка ДРАГАНА са породицом

(125/273702)

ДУШАН ЛАЗИЋ
27. II 2016 – 27. II 2019.

Куме, сетимо се тебе и плачемо.
Недостаје нам један добар и позитиван човек.

ЖЕЉКО, ДУШИЦА и МИЛАНА
(140/273798)

У среду, 6. марта, у 11 сати, на Католичком гро-

бљу, даћемо четрдесетодевни помен

СИНИШИ ВРАЊКОВИЋУ

Бол за тобом је велика, а време које пролази не

значи ништа.

Твоји: мајка МАРА, супруга ЈАДРАНКА, сестра

СНЕЖАНА и зет БРАНИСЛАВ са децом

(138/273727)

6. марта четрдесет да-

на мом

СИНИШИ

ВРАЊКОВИЋУ

Сине, пуно ми недо-

стајеш.

Твоја ЈАГА

(139/273727)

26. фебруара 2019. навршава се пет година од

смрти моје драге бабе

ДРАГОСЛАВЕ БОЖИЋ

Твоја љубав, савети, снага и женственост ме ин-

спиришу и воде кроз тренутке недоумице.

Волим те и недостајеш ми много.

НИНА
(143/273751)

ВИНКА ИЛИЋ

ПАНИЋ
28. II 2015 – 28. II 2019.

На сваку годишњицу

бол је исти.

Твоја мама и сестра

(142/273735)

Обавештавамо родбину и пријатеље да се

у суботу, 2. марта 2019, у 13 сати, на Но-

вом гробљу одржава четрдесетодневни

помен нашој вољеној

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ

Недостајеш све више, док те са великим

болом и поносом чувамо у нашим срцима.

Заувек твоји: ћерка ТИЈАНА и синови

САША и БРАНА

(1957273895)

Сећање на драге родитеље

БУГАРИН

ЗЛАТИНКА КОСТА
2015–2019. 2006–2019.

Заборав не постоји.
Кћерка СЛАВИЦА и син БОЖА са породицама

(145
/

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ
2008–2019.

Породица

(158/273789)
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СЕЋАЊЕ

7. III 2018 – 7. III 2019.

МИХАЈЛО

ИЛИЋ

Живеће вечно у на-

шим срцима.

Његови: син ДРАГАН

и ћерка МИРЈАНА
(4/273527)

Сећање на драгог оца

ЗАВИШУ

ЛАЛИЋА
1. III 2004 – 1. III 2018.

С љубављу и поштова-
њем син МИЛАН ЛА-
ЛИЋ и ћерка МИРЈА-
НА ДИМИТРОВСКИ с
породицама

(5/273527)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЈОВИЦА
ДИМИТРИЋ

1952–2018.

Брат АЦА, снаја
СНЕЖАНА, синовац
МАРКО и синовица

ЈЕЛЕНА са породицом

(20/273556)

2. марта, у 11 сати, да-

јемо годишњи помен

ЈОВИЦИ

ДИМИТРИЋУ
1952–2018.

Заувек у нашим ср-

цима и мислима. 

Супруга МИРА, 

ћерка МАРИНА, син

ВЛАДИМИР, зет

МИЛОРАД, снаја

СНЕЖАНА и унука

АНЂЕЛА

(21/273557)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 1. мар-
та 2019. године, у 11.30, на Новом гробљу у Панче-
ву дати четрдесетодневни помен нашој мајци

ЉУБИЦИ ВУЈАНИЋ

Чувамо те у срцима и мислима. 

Твоји: синови МАРКО, ЗДРАВКО, ЛАЗО и НИКО-
ЛА, ћерке ЈОВАНКА и ЗОРА, зетови МИЛЕТА и
МИЛАН, снаја ЉУБА, ДУБРАВКА и РУЖА, унуци и
праунуци

(22/273565)

СЛАВКО

ИЛИЋ
2009–2019.

Нема те десет дугих
година са нама, али
те споменемо сваки
дан и не дамо те за-
бораву никада.

Твоји најмилији
(23/273566)

Четрдесет дана туге и бола за нашим драгим

РОКНИЋ НИКОЛОМ

Вечно у срцима и мислима твојих најмилијих: супруге СОЊЕ,

ћерке СЛАЂАНЕ и сина МИЛАНА са породицама

(26/4804)

1. марта 2019. навршиће се двадесет година откада ни-
је са нама наша драга

НАДЕЖДА НИКОЛИН
проф. енглеског језика

С љубављу и поштовањем чувају успомену на њу: ЈЕЛЕ-

НА и МИЋА КОЊЕВИЋ (31/273585)

СЕЋАЊЕ

др ЗОРАН

МАРКОВИЋ
4. III 2004 – 4. III 2019.

Брат МАРИНКО

МИЋАНОВИЋ

с породицом

(34/273594)

У недељу, 3. марта, у 11.30, на Новом гробљу да-

ваћемо четрдесетодневни помен нашем

ДАРКУ ДОЈЧИНОВСКОМ
1988–2019.

Туга и успомене.

С љубављу твоја породица

(35/273596)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР

ФОЉАН
1994–2019.

С љубављу породица

(37/273602)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР РАЈКОВИЋ

ВЛАДА
2003–2019.

Био си велика радост, осмех и срећа. 

Сада си бескрајна туга и жалост.

Твоји: мама, тата и сестра

(38/273609)

28. фебруара навршава
се годину дана откада
ниси са нама

БЛАГОРОДНА
ЦВЕТАНОВИЋ

БЛАГА
Остала је празнина у на-
шем срцу и дому. Ника-
да те нећемо заборавити.
Неутешни: супруг ВО-
ЈИН и син САША

(43/273613)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОРОДНА
ЦВЕТАНОВИЋ

БЛАГА
Година је прошла, али
туга и бол не престају.
Недостајеш нам.

Ћерка МАРИНА, зет
ЛАЈОШ и унук ВИКТОР

(44/273613)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОРОДНА
ЦВЕТАНОВИЋ

БЛАГА

Сећање на тебе никад
неће престати.

Твој брат ЦОЛЕ
с породицом

(45/273613)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОРОДНА
ЦВЕТАНОВИЋ

БЛАГА
Време пролази али ти
си увек у нашем срцу.
Нећемо те заборавити.

Твоја унука ЈОВАНА
са породицом

(46/273614)

НАДА

МИРИЛОВИЋ
1937–2018.

Навршила се година

од смрти моје мајке.

Заувек у срцу.

Твој син СИМО

ЈУЗБАША
(48/273618)

2. марта 2019. навр-

шава се година отка-

ко није са нама наша

вољена мајка

РАТКА

ЈАНОСКИ

Тешко се боримо са

истином да те више

немамо.

Воле те твоја деца:

син ВЛАДО и ћерка

МИКИЦА

са породицом

(50/273620)

АНЂЕЛКО

СТАНЧУЛ
2014–2019.

Иако си нас напустио

ти ћеш заувек бити

са нама.

Твоја породица

(25/273574)

АНЂЕЛКО

СТАНЧУЛ
2014–2019.

Сваке ноћи погледам
ка небу јер знам да
тамо је моја најсјај-
нија звезда.

Твоја унука и
мезимица МИЛИЦА

(24/273578)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИСЛАВ САМАРЏИЋ
4. III 2004 – 4. III 2019.

Породица
(86/273650)

1. III 1992 – 1. III 2019.

ЈОВАН

ЏИВЏАНОВСКИ

С љубављу твоји: 

ЗОРИЦА, ИВАН

и СЛАВКО

(97/273669)

ПОМЕН

БИЉАНА АЋА
Драга наша Бико, једанаест година откад ниси са
нама, а ти нам све више недостајеш.
Поносни смо што смо те имали а тужни што те из-
губили.
Вољени никад не умиру. Волимо те и чувамо у на-
шим срцима.

Твоји: мама, тата, брат, сестра, сестричина, 
сестрић, зетови и баба

(62/273634)

У недељу, 3. марта, дајемо четрдесетодневни по-
мен, на Католичком гробљу, у 11 сати, нашој
драгој

МИРЈАНИ АНЂЕЛКОВ
1952–2019.

Много нам недостајеш. Почивај у миру.

Супруг БАТА, ћерке АНЂЕЛИЈА и МИЛИЦА, уну-
ци УРОШ, МИЛИЦА, МИОНА, МИНА, ЈЕЛЕНА и
МИХАЈЛО

(194/273888)
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У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину („'Службени гласник РС”
бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „Šamarica Windows” д.о.о,
Маршала Тита бр. 2-б, Качарево, поднео захтев
за одлучивање о потреби израде процене утицаја
затеченог стања на животну средину за Погон за
производњу грађевинске столарије и елемената
на кат. парцелама 1343, 1344/1, 1344/2 и 1344/3
к.о. Качарево, на територији Града Панчева.

Увид у податке и документацију из захтева носио-
ца пројекта може се извршити у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине Град-
ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2 - 4, соба 617 у периоду од 01. до 11. марта 2019.
године радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-
деном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни
гла сник РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о под не том зах те ву за од ре ђи ва ње оби ма 
и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја 

на жи вот ну сре ди ну

Но си лац про јек та НИС а.д. Но ви Сад из Но вог Са -
да, ули ца На род ног фрон та бр. 12 под нео је зах -
тев за од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ -
КАТ За ме на го ри о ни ка на пе ћи ма BA-2101 и BA-
2301, у скло пу Ра фи не ри је наф те Пан че во. 

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -
јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По -
кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16,
Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 15 да на, од да на
об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти
сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се -
кре та ри ја та.

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 

ЗА ИЗ БОР У ЗВА ЊЕ И ЗА СНИ ВА ЊЕ РАД НОГ
ОД НО СА

Јед ног НА СТАВ НИ КА (сва зва ња) за ужу
на уч ну област КЛИ НИЧ КА МЕ ДИ ЦИ НА

Усло ви:
– док тор ме ди цин ских на у ка, спе ци ја ли за ци ја из
обла сти оф тал мо ло ги је, као и оста ли усло ви
пред ви  ђе ни За ко ном о ви со ком обра зо ва њу („Сл.
Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр. 88/2017) и Ста ту -
том Сто ма то ло шког Фа кул те та.

Са кан ди да том иза бра ним у зва ње до цен та или
ван ред ног про фе со ра за кљу чу је се уго вор о ра ду
на од ре ђе но вре ме од 5 (пет) го ди на, а са кан ди -
да том иза бра ним у зва ње ре дов ног про фе со ра
за кљу чу је се уго вор о ра ду на нео д ре ђе но вре ме.

При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -
сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 8
(осам) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на ад-
ре су: Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар -
ка Зре ња ни на бр. 179.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те -
ле фон: 013/235-12-92.

У скла ду са чла ном 43. За ко на о за шти ти при ро де
(„Сл. гла сник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10-ис прав ка,
14/16 и 95/18-др. за кон)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА
СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ 

СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ

да је Град ско ве ће Гра да Пан че ва до не ло За -
кључ ком бр. II-05-06-14/2019-10 од 20.02.2019. го -
ди не утвр ди ло Пред лог од лу ке о за шти ти при род -
ног до бра „Пан че вач ке аде”.

По кра јин ски за вод за за шти ту при ро де  је из вр -
шио ва ло ри за ци ју ду нав ских ада и са чи нио, са -
гла сно чла ну 42. и 102. За ко на о за шти ти при ро де
(„Сл. гла сник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10-ис прав ка,
14/16 и 95/18-др. за кон), Сту ди ју за шти те као
струч но-до ку мен то ва ну осно ву за ус по ста вља ње
за шти те ста ни шта „Пан че вач ке аде” као за шти ће -
ног под руч ја III ка те го ри је.

Пред лог од лу ке о за шти ти при род ног до бра „Пан -
че вач ке аде”, са на ве де ном Сту ди јом и кар то -
граф ском до ку мен та ци јом би ће из ло жен на јав ни
увид у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту
жи вот не сре ди не Град ске упра ве Гра да Пан че ва,
Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 708. рад ним да -
ни ма од 10 до 14 са ти.

Јав ни увид тра је до 25. 03. 2019. го ди не, а јав на
рас пра ва одр жа ће се 27.0 3. 2019. го ди не у згра-
ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, у ма лој са ли на
I спра ту, са по чет ком у 12 са ти.

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из -
град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав -
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)  

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске,
стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА НИ СТИЧ -
КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ на
кат.пар це ли бр.6815 К.О.Омо љи ца, за пла ни ра ну
из град њу хлад ња че, Пр, из ра ђен од стра не „ART
ROYAL inženjering”, Пан че во, Трг сло бо де 1, за ин-
веститорa Са вић Уро ша, Пан че во, Ко за рач ка 183.

Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти у
згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља
Пе тра I, бр. 2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се -
кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-
ко му нал не по сло ве и са о бра ћај. Ин фор ма ци је и
сва оба ве ште ња о јав ној пре зен та ци ји мо же те до -
би ти на те ле фон 013/353-304, кан це ла ри ја 609 и
610, у вре ме ну од 10 до 13 са ти у пе ри о ду тра ја ња
јав не пре зен та ци је од 7 да на, по чев од 01. 03. 2019.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -
не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за
вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли -
ку, Град ској упра ви Га да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за
ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по -
сло ве, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве Гра да Пан -
че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во.

У скла ду са чла ном 45a. За ко на о пла ни ра њу и из -
град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав -
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014 и 83/18) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске,
стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА РА НИ ЈАВ НИ УВИД 

Из ме не и до пу не Пла на де таљ не ре гу ла ци је ин -
фра струк тур ног ком плек са за об но вљи ве из во -
ре енер ги је на под руч ју Бе ла Ан та у До ло ву

Из ла жу се на ра ни јав ни увид Из ме не и до пу не
Пла на де таљ не ре гу ла ци је ин фра струк тур ног
ком плек са за об но вљи ве из во ре енер ги је на под -
руч ју Бе ла Ан та у До ло ву ( у да љем тек сту План).

Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од
15 да на и то по чев од 01. 03. 2019. до 15. 03. 2019.
го ди не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра ни
јав ни увид, у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва,
ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо лу на ше стом
спра ту, као и у кан це ла ри ји 609, сва ког рад ног да на
од 10 до 13 са ти. Све ин фор ма ци је у ве зи са огла -
сом мо гу се до би ти пу тем те ле фо на 013/353-304

План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном
об ли ку, у тра ја њу ра ног јав ног уви да, на зва нич ној
ин тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -
не ти при мед бе у то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да,
ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви гра -
да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе -
вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи -
сар ни це Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља
Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во. Еви ден ти ра не при мед -
бе и су ге сти је мо гу ути ца ти на план ска ре ше ња.

„ТЕХНОМАРКЕТ”  ДОО ПАНЧЕВО

расписује конкурс за следећа радна места:

1. ОПЕРАТЕР НА ПРЕСИ ЗА ЕКСТРУЗИЈУ 
АЛУМИНИЈУМА – 1 извршилац

– машинске струке, електро струке или 
аутоматичар

2. РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ – 1 извршилац

– активно знање енглеског језика
– возачка дозвола Б категорије
– пожељно радно искуство

3. ВИЉУШКАРИСТА – 1 извршилац

– уверење о оспособљености за занимање 
возач-виљушкариста

– пожељно радно искуство

Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са
фотографијом на email: ljilja@tehnomarket.com или
се јавите лично на адресу: Скадарска 73, Панчево

Контакт телефон 069/847-90-03, 013/307-700

О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

Patent co. doo je porodična firma, koja je već više od
2 decenije prisutna na domaćem tržištu i više od de-
set godina na 5 kontinenata. Okrenuti smo ka inova-
tivnosti i stalnom unapređenju, a sve u cilju što boljih
rezultata farmera koji koriste naše proizvode. Osnov-
ni zadatak nam je da napravimo proizvod vrhunskog
kvaliteta. Težimo lojalnosti naših farmera tako što ne-
prestano iznenađujemo, zadivljujemo i na taj način
gradimo dugoročne odnose san njima. Svakog dana
se trudimo da održimo porodičnu atmosferu i duh
domaće kompanije koja brine o svojim zaposlenima.
To je ključ našeg uspeha!

Postani deo našeg rastućeg tima!

Zapošljavamo:

MENADŽERA PRODAJE ZA JUŽNI BANAT

OPIS POSLA

– Pruža tehničku podršku prodaji – posećuje kupce,
prati proizvodne rezultate na farmama i zahteve ku-
paca za novim proizvodima

– Obavlja poslove prodaje robe, formira ponude, skla-
pa ugovore i vrši kontrolu dokumentacije kupaca

– Aktivno sarađuje sa distributerima u cilju jačanja
brenda, bolje distribucije i prodajnih rezultata 

– Obezbeđuje tačne i pravovremene informacije kup-
cima o proizvodima

– Pruža podršku u izradi promotivnih materijala o
stočarstvu, prezentacija i ostalih poslova vezanih
za poboljšanje plasmana proizvodnog programa

– Prezentuje, pregovara i prodaje proizvode iz ponu-
de kompanije novim i postojećim kupcima

NAŠ IDEALAN PROFIL:

– Visok nivo odgovornosti i organizovanosti

– Visok nivo motivacije i angažovanja 

– Izrazito razvijene veštine komunikacije

– Preciznost i nezavisnost u razmišljanju

KVALIFIKACIJE:

– Diploma srednje škole, više škole ili fakulteta (po -
ljo privredne ili veterinarske struke)

– Poželjno iskustvo sa farme i u gajenju životinja 

– Dobro znanje MS Office (Word i Excel)

NUDIMO VAM:

– Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno
da podrži vredne i angažovane kolege

– Mogućnost ličnog i profesionalnog napretka u okvi-
ru postojećeg sektora i u okviru kompanije

– Obuke za zaposlenog i stalni razvoj

Za posao se možete prijaviti:

putem mail adrese: radmila.jolic@patent-co.com ili
putem telefona: +381 64 88 51 794

Konkurs je otvoren do 13. 03. 2019.

УСЛУГЕ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, за-
мрзиваче, климе, бојлере, шпо-
рете, ТА пећи, поправљамо са
гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05. 

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис,
све релације по Србији с комби-
јима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту наме-
штаја, 0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и проце-
на посла. Плаћање могуће чеко-
вима и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , 
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис,
комбијем и камионом, Војводи-
на, Србија, са или без радника.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима, профе-
сионално, екипа радника, све ре-
лације по Србији, откуп намешта-
ја.  013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бом-
бончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника, мон-
тажа, демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фолија за
заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,  

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерије, санита-
рије, прикључка воде и канали-
зације. Од 0 - 24 сата, пензионе-
рима екстра попуст. Долазим
одмах. 013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00, 062/845-
96-26, „Електроизградња”.

СЕЛИДБЕ комбијем И КАМИО-
НОМ Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66. (273632)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари комби-
јем и камионом, професионал-
но, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66. 

КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и по-
ставке новог крова, црепа, рого-
ви, патошење, изолације, најјеф-
тинији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електроизградња”.

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско пра-
ње тепиха, намештаја, аутомо-
била, сушење у комори. 302-
820, 064/129-63-79. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата. Пен-
зионерима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-74-89,
Јовичин. 
КОМБИ ПРЕВОЗ. 060/175-48-
02. (273697)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником, уград-
ња/поправке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, роло-зашти-
та. 063/816-20-98, 013/351-498. 
МОЛЕРСКИ радови у ентеријеру
и екстеријеру, гипс, тапете, по-
дови. Најповољније. 060/145-99-
09, 060/062-91-45.

ПОТРЕБНА масерка за релакс
опуштајућу масажу, може по-
четница. 061/298-96-69. 
МУШКАРАЦ, 56 година, матери-
јално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до 40 година,
ради дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203. (273561)
ОГЛАШВАМ неважећом пловид-
бену дозволу за управљање чам-
це, рег. ПА 315 ЕД, на име Јови-
ца Балог. (273591)
ОЗБИЉНА жена чувала би
де4те. 013/372-276, 062/445-
614. (273737)
ОЗБИЉНА жена чувала би дете.
013/372-276, 062/445-614.
ПОВРРАТНИК из иностранства,
школован, упознао би женску
особу до 50 година, ради прија-
тељства и брака. 062/855-44-
84, СМС. )
УСАМЉЕНИ удовац, 60, упо-
знао би жену за дружење, брак.
061/193-00-09. (273
ОГЛАШАВАМ неважећом годи-
шњу карту издату од АТП-а на
име Милица Калтазај.
(2739031)
ОГЛАШАВАМ неважећом ме-
сечну карту за породиље издату
од АТП-а на име Маријана Сто-
јановски. (273871)

ИЗДАЈЕМ собе и апартмане у
центру Сокобање, може и вау-
чер. Контакт тел. 063/426-345. 



Петак, 1. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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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.

Чу па ви бе ба ћи
Две жен ки це и два „де ча ка”
из Вој ло ви це тра же до мо ве.
Ови раз и гра ни и ве се ли чу па -
ви вра го ла ни би ће ма лог ра -
ста, с об зи ром на то да су им
и мај ка и отац ме шан ци с ге -
ни ма мал те зе ра.

Ва жна на по ме на је да бе ба ћи
не ће још ду го мо ћи да оста ну
на ме сту на ко јем су збри ну ти.

Мо гућ је њи хов пре воз за
удо ми те ље из Пан че ва и ближе
око ли не, а све дру го мо же 
се са зна ти на те ле фон 
060/037-69-81.

Ста фор дић
Овај ма ли ша мо же се ви де ти по
гра ду. По ја вио се на но вој Ми си
пре не ко ли ко не де ља и био је чист,
сре ђен и у до број кон ди ци ји.

Већ не ко вре ме је на ули ца ма у
цен тру гра да, а из гле да да су га
вла сни ци на пу сти ли. Уко ли ко га
не ко пре по зна или зна ко ме је при -
па дао, тре ба ло би да се ја ви, ка ко
би био вра ћен. У су прот ном, мо же
га удо ми ти не ки од го вор ни љу би -
тељ па са.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би -
ти на те ле фон 064/217-48-80.

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.

Ни не при хва тљи ва фе бру ар ска
тем пе ра ту ра од ми нус че ти ри
(за оне ко ји су по ми сли ли да
је већ про ле ће) ни је осу је ти ла
на хи ља де љу би те ља пти ца да
на гр ну ка дво ри шту пан че вач -
ке По љо при вред не шко ле.

Цео тај крај је још од пра -
ско зор ја од зва њао од ку ку ри -
ка ња, зви жду ка ња, пи шта ња,
па чак и до бо ша ре ња (или ти
гу ка ња на лик та квом зву ку).

По ред тих пер на тих во кал -
них со ли ста, пре све га не бро је -
них го лу бо ва, као и ра зних дру -
гих еле гант них ле по та на у свим
(не)мо гу ћим бо ја ма, на сто дру -
гој тра ди ци о нал ној из ло жби и
бер зи Дру штва од га ји ва ча ра -
сне жи ви не би ло је и мно го ку -
ни ћа, па са ра зних ра са, па чак
и мај му на, а је дан чо век је до -
вео ма гар ца (и не ко ли ко ми ну -
та доц ни је већ га је про дао).

Ка ко и не би кад је имао, за
ову при ли ку, та ко уни ка тан, а
шар ман тан „екс по нат”.

На чич ка ни пар кин зи, пре ци -
зни је сва ка по вр ши на где је би -
ло мо гу ће уде ну ти ау то мо бил,
као и ре ка љу ди ко ја се сли ва -
ла ка ка пи ји По љо при вред не
шко ле „Јо сиф Пан чић” ја сно
су ука зи ва ли на то да ће сто
дру га из ло жба (у окви ру ње и
бер за) у ор га ни за ци ји пан че -
вач ког Дру штва од га ји ва ча ра -

сне жи ви не, го лу бо ва, ку ни ћа
и пти ца по твр ди ти ду го сти ца -
ни ре но ме, ма кар ка да је реч о
ма сов но сти.

А ра зно вр сност екс по на та се
у не де љу, 24. фе бру а ра, мо гла
на слу ти ти на са мом ула зу у по -
ме ну ту пан че вач ку уста но ву, за -
то што је већ тим пр вим по гле -
дом би ло не мо гу ће об уј ми ти
нео пи си ви ша ре ниш пер ја, кр -
зна и дла ке, док је уна о ко ло све
је ча ло од „хар мо нич не ка ко фо -
ни је” ко ја је ма хом до пи ра ла
из гр ла пер на тих при ма до на.

Од ка пу ци не ра и ле пе за на
до чин чи ла

А ме ђу про дав ци ма се на шло,
оче ки ва но, мно го истин ских
за љу бље ни ка у та див на ство -
ре ња, ко ји се тру де, ко ли ко је у

њи хо вој мо ћи, да сво јим „пу -
ле ни ма” улеп ша ју жи вот у „ег -
зи лу” ка ко би се то од ра зи ло и
на њи хов све у ку пан ква ли тет.

Је дан од њих, Ми лош из
Стар че ва, на бер зи је из ло жио
укра сне го лу бо ве – хо ланд ске

ка пу ци не ре, са упа дљи вом
краг ном, као и тек са не, круп -
ну ра су ко ја у Аме ри ци слу жи
и за ис хра ну, и то углав ном
као ва жан са сто јак у бол нич -
кој ис хра ни. Он је и дво стру ки
победник так ми чар ске из ло -
жбе с при мерцима ау тох то не
пан че вач ке ра се – па ну ке.

Не да ле ко ода тле ста јао је не -
и ме но ва ни Вр шча нин, ко лек -
ци о нар, пре све га, пе ди ке ра, за -
то што су, ка ко је ре као, пре ле -
пи и за хвал ни за чу ва ње – са ми
се раз мно жа ва ју, и то че ти ри
до пет пу та го ди шње, са по два
ја је та. Овог пу та их рас про да је
за по 40 евра у па ру и ис ти че да
им је, за рад ква ли те та, по вре -
ме но нео п ход но осве жи ти крв,
а та кав ал фа го луб ко шта и по
две ста-три ста евра.

не ром, Ла зар Стан чул с ле пе -
за ном, а нај ква ли тет ни јег
лахо ра имао је Ла зар Ве се ли -
нов из Но вог Се ла – на бра ја
Ве реш.

Он ка же да ње го ва љу бав пре -
ма го лу бо ви ма не ма гра ни це,
што илу стру је по дат ком да тре -
нут но га ји два на ест ра са са око
три ста је дин ки.

– То је за то што не мо гу да
се опре де лим. Ако бих баш мо -
рао не ког да из дво јим, он да је
то, ре ци мо, бу хар ски до бо шар.
Овај кру пан го луб, с пре по зна -
тљи вим де та љи ма – ћу бом, га -
ћа ма и ру жом ко ја му пре кри -
ва очи, нај ка рак те ри стич ни ји
је по то ме што се огла ша ва као
да до бу је. За ме не он до ми ни -
ра у сва ком по гле ду – по об ли -
ку, др жа њу и струк ту ри пер ја.
Ко шта од сто-две ста евра, па

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

на го ре. Но за нас ко лек ци о на -
ре ни шта ни је пре ви ше. У сво -
је вре ме љу ди су да ва ли ау то -
мо бил или те ле ви зор за до брог
го лу ба. Ре ци мо, наш су гра ђа -
нин др Ди ми три је Па лић је за
пр вог кин га, ко јег су Аме ри -
кан ци до не ли на јед ну из ло -
жбу у Ма ђар ској, без раз ми -
шља ња ски нуо ску по це ни ко -
жни ка пут, ни шта јеф ти ни је
чи зме и још мно го то га – при -
се ћа се пан че вач ки од га ји вач
пти ца.

На по слет ку, ве ћи на ових љу -
би те ља ни је кри ла уну тра шњи
су коб ко ји не ми нов но до но си
др жа ње љу би ма ца по ка ве зи -
ма или на ула ри ма. По ред све
те па жње и љу ба ви, све сни су
да сва ко би ће на овом све ту
че зне да се ра ши ре них кри ла
ви не у обла ке.

имају нај здра ви је ме со, јер не -
ма бо ље од пач је су пе. При том
су от пор не и је ду све жи во – од
гли ста до „му ља ња” по му љу.
Али ја их не је дем, ја их во лим!
Не бих то мо гао за кла ти у жи -
во ту – ка те го ри чан је од га ји вач.

По ред свег тог пер ја, на шло
се ме ста и за љу би те ље дру гих
жи вуљ ки, па је Бо јан Пе тро -
вић из Ка ча ре ва на све тлост
да на из нео чин чи ле и ку ни ће
– не мач ке шар це, ко ји су тра -
же ни као љу бим ци због пре -
див не дла ке, као и за то што су
мир ни и по слу шни.

Ау то мо бил у за ме ну 
за доброг го лу ба

Пан че вач ко Дру штво од га ји ва -
ча ра сне жи ви не, го лу бо ва, ку -
ни ћа и пти ца од 1952. го ди не
ор га ни зу је из ло жбу и бер зу тих
љу би ма ца.

Пред сед ник на ве де не ор га -
ни за ци је Лен хард Ве реш ка же
да по след њих го ди на овај скуп

пра ве два пут, и то у по след њој
не де љи ок то бра и фе бру а ра, а
што се бер зе ти че, на њој је би -
ло не ко ли ко хи ља да из ла га ча,
у че му још је ди но Сом бор мо -
же да па ри ра Пан че ву. Он тим
по во дом за хва љу је на са рад њи
По љо при вред ној шко ли, на ро -
чи то сме ру ве те ри нар ство и
уче ни ци ма ко ји ма је ово од -
лич на прак са.

– Ор га ни зо ва ли смо и так -
ми чар ску из ло жбу – ми је зо -
ве мо „спе ци јал ка” – на шег го -
лу ба па ну ке. Ту су шам пи о ни
би ли упра во на ши су гра ђа ни
– Урош Фи ли по вић и Ог њен
Ра ки џић, као и Ми ла Тур ко -
вић из Обре нов ца. Над ме та -
ли су се на истом ни воу и од -
га ји ва чи срем ско ми тро вач ког
го лу ба, а нај бо љи су би ли Сло -
бо дан Пер ко вић и Вла ди мир
Ко ва чић из тог вој во ђан ског
гра да. Што се дру гих вр ста ти -
че, од Пан че ва ца су по бе ди ли
и Ду шан Да мја нов с ка пу ци -

Де се так ме тра ни же је дан
Сеф ке ри нац се ме ђу пр ви ма,
пре сви та ња, по ја вио на бер зи и
из ло жио ле пе за не, ко је про да је
за јед ну „цр ве ну”. Три пут ви ше
тра жи за по мо ран ске гу ша не,
ко је са ку пља због из гле да и ми -
ро љу би во сти. И док ле пе за ни
са ми из во де мла де, „по мо ран -
ци ма” су по треб ни та ко зва ни
под ме та чи – да ди ље го лу бо ви,
по пут по шта ра. По ме ну ти гу -
ша ни те шки су око јед ног ки ло -
гра ма и мо гу до бро да ле те, али
их га зда не ра до пу шта за то што
би би ли ла ка ме та за ја стре бо ве
и слич не гра бљи ви це.

Ми ро слав Фран цу ски про -
дао је свих три де се так па ро ва
па па га ја под на зи вом ма ли
алек сан дар, и то по це ни до
100 евра. Ове пти це зе ле ног
пер ја и цр ве них кљу но ва (муж -
ја ци на вра ту има ју цр ве но-цр -
ни пр стен), че тр де се так цен -
ти ме та ра ду гач ке и сто ти нак
гра ма те шке, куп ци ма су атрак -

ПА НУ КА – ТРО ФЕЈ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ГО ЛУБ

Пре ма ре чи ма Лен хар да Ве ре ша, пан че вач ка вр ста го лу ба –

па ну ка –ства ра на је 26 го ди на, док ни је по стиг нут стан дард,

ко ји је при знат у Евро пи и све ту ме ђу 586 елит них ра са.

Та ко је ова на ша ре пре зен та тив на пти ца 2012. го ди не на

европ ској из ло жби у Лај пци гу осво ји ла шам пи он ску ти ту лу,

а исти успех по но вљен је три го ди не ка сни је у Ме цу.

– Па ну ку смо укр шта ли с мно гим окол ним вр ста ма, као

што су ма ке дон ски ру жан, арап ски до бо шар сме јач или сом -

бор ски га ћа сти го луб. При знат је у бе лој чи стој и ша ре ној бо -

ји, а по себ но смо ра ди ли на гу ка њу. На рав но, овом

еле гант ном го лу бу дат је на зив по пр вом име ну на шег гра -

да, из де ве тог ве ка – на во ди Ве реш.

ЉУ БАВ ПА ЈЕ 

И ГА РА ВЕ

У дво ри шту бре сто вач ког

љу би те ља жи во ти ња Го ра на

љу бав не пи та за гра нице.

На и ме, до ма ћи па так

Па ја (муж јак) и ку ца Га ра -

ва (жен ка) не одва ја ју се

по цео дан, ни кад је ду или

спа ва ју. Бу ду ћи да су и од -

ра сли за јед но, њи хов вла -

сник ка же да ће, ако их

ика да бу де про да вао, то

би ти ис кљу чи во у па ру.

ОДР ЖА НА СТО ДРУ ГА ИЗ ЛО ЖБА СИТ НИХ ЉУ БИ МА ЦА

ШЕ ПУ РИ ЛИ СЕ ЛЕ ПО ТА НИ СВИХ БО ЈА

тив не због то га што су ин те ли -
гент не, за ни мљи ве, ра до зна ле
и ве о ма при вр же не.

С дру ге стра не, Љуп че из
Ја го ди не др жи пре пе ли це из
са свим дру гих раз ло га – јер
да ју од лич на ја ја и ме со уку са
из ме ђу фа за на и пи ле та. Он
ис ти че да је то ла ка, ујед но и
ја ка хра на, ко ја ду го др жи
ситим.

Жи во пи сну ме на же ри ју до -
ву као је Са ва Ћу лум из Ба тај -
ни це. Овај од га ји вач, ка ко ка -
же, има хи ља ду пер на тих гла -
ва у свом птич јем вр ту. За ову
при ли ку до нео је бај кал ске, мо -
шун ске и не мач ке из ло жбе не
пат ке, па жу то кљу ну кр џу, ка -
ро лин ку, африч ку ша ре но глав -
ку и зви жда ру.

Ухва ти ли смо га у раз го во ру
с му ште ри ја ма

– Муж јак је 20 евра, жен ка
15. Ево, овај ти је нај бо љи и он
бу де скроз цр вен. А овај мо же
да га зи ко бле сав и ко шта 3.000
ди на ра – ка же Ћу лум.

Он не спо ри да око свих тих
ле по та на има мно го по сла, али
кад не што во лиш – ни шта ни је
те шко.

– Обо жа вам пат ке и гу ске,
али ни ка ко на та њи ру, иа ко

Одгајивач победничких панука преговара с купцем

Вереш са омиљеном врстом – бухарским добошарем

Хиљаде излагача и љубитеља животиња походило берзу



Се ни ор ско Пр вен ство Вој во ди -
не у џу ду одр жа но је про шлог
ви кен да у Ру ми. У том гра ду се
оку пи ло око 100 бо ра ца из 22
клу ба, а ЏК Ди на мо се пред -
ста вио с пет так ми ча ра, ко ји су
осво ји ли три брон за не ме да ље.

На тре ћа ме ста у сво јим ка -
те го ри ја ма пла си ра ли су се Ан -
ђе ла Ран ђе ло вић, Вук Ко шић и
Игор Ома ста. Ови сјај ни бор ци

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра уве -
ли ко се при пре ма ју за по че -
так про лећ ног де ла шам пи о -
на та у Срп ској ли ги гру па „Вој -
во ди на”. По сле па кле них тре -
нин га у на шем гра ду по пу лар -
на „ди зел ка” је 21. фе бру а ра
от пу то ва ла у Бу дву, где ње ни
мом ци „глан ца ју” фор му за
ис ку ше ња ко ја им пред сто је.

Под вођ ством ше фа струч -
ног шта ба Го ра на Мр ђе и ње -
го вих са рад ни ка Вла ди ми ра
Ра сто ви ћа и Не ма ње Ми ле -
ти ћа, мом ци у Бу дви тре ни -
ра ју два пу та днев но. Ко ри -
сте те рен с ве штач ком тра -
вом на Ја зу, ба лон-ха лу, као
и те ре та ну у хо те лу. Усло ви
за тре нин ге су до бри, а ком -
плет не при пре ме спро во де се
по пла ну и про гра му ше фа
Го ра на Мр ђе.

У по не де љак, 25. фе бру а ра,
Же ле зни чар је у Ига лу од и -
грао кон трол ну утак ми цу про -
тив исто и ме ног до ма ћег тима,
чла на Дру ге ли ге и про шло -
го ди шњег фи на ли сте Ку па
Црне Го ре. Утак ми ца је би ла
бор бе на и отво ре на од по чет -
ка до кра ја, тем по игре био је
ве о ма брз, а шан се су се ре ђа -
ле на обе стра не те ре на. На
кра ју је Ига ло по бе ди ло с 1:0.

Све је то ком сед мо днев ног

бо рав ка Же ле зни ча ра на Цр -
но гор ском при мор ју ис пла -
ни ра но до тан чи на. По ред на -
пор них тре нин га, мом ци има -
ју и до вољ но сло бод ног вре -
ме на, па су мо гли да оби ђу
зна ме ни то сти Бу две и Хер -
цег Но вог.

Екс пе ди ци ју „ди зел ке” на
овим при пре ма ма чи не:

Ненад Бој ко вић, Пре драг Са -
на дер, Го ран Ми хај лов, Горан
Мр ђа, Вла ди мир Ра сто вић,
Не ма ња Ми тро вић, Или ја Ни -
ко лов ски, Бра ни слав Ка та -
нић, Са ша Ру ња ић, Бор ко
Ани чић, Бо јан Трип ко вић,
Дра ган Ђор ђе вић, Бо жи дар
Шо бат, Алек са Па вло вић,
Ђор ђе Па вло вић, Сло бо дан
Спа сков ски, Мар ко Ста ној -
ко вић, Вла ди мир Ман дић,
Геор ги је Јан ку лов, Па вле
Петро вић, Јо ван Ву че тић, Ни -
ко ла Ра ди са вље вић, Ни ко ла
Ам бруш, Алек са Бо жо вић,
Ни ко ла Ми ле кић, Ма те ја Гру -
ји чић и Да ни ло Ко ва че вић.

То ком бо рав ка у Бу дви екс -
пе ди ци ја Же ле зни ча ра ни је
за бо ра ви ла ни нај ста ри ји не -
дељ ник на Бал ка ну и ње го ве
чи та о це, па су у на шу ре дак -
ци ју сти гле за ни мљи ве фо то -
гра фи је, ко је об ја вљу је мо у
овом бро ју.

СПОРТ
Петак, 1. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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На ре ду 
ју жно ба нат ски дер би

С Вр шча ни ма 
у не де љу

Пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Ко шар ка шкој ли ги Ср би је ушла
је у сам фи ниш. До кра ја су
оста ле још три рун де, а по ред
бор бе на вр ху и за че љу та бе ле,
во ди се и бит ка око пла сма на
у Су пер ли гу. По сле три јум фа
у Ужи цу над Сло бо дом ко шар -
ка ши ма Та ми ша је пре о ста ло
да оства ре још јед ну по бе ду и
та ко по но во кре ну у бој за ти -
ту лу шам пи о на, про тив нај бо -
љих еки па у Ср би ји.

У про те клих се дам да на мом -
ци ко је пред во ди тре нер Бо јан
Јо ви чић од и гра ли су два ме ча и
пре тр пе ли два по ра за: је дан на
свом те ре ну, а је дан у Су бо ти -
ци. Та ко сле де ћу „меч-лоп ту”
има ју већ у не де љу, 3. мар та,
ка да ће у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту го сто ва ти Вр шац.

Суперлигашка кошарка

Про шлог ви кен да Та миш је уго -
стио тим Зла ти бо ра и из гу био
са 83:91, по че твр ти на ма 18:24,
20:26, 23:18 и 22:23.

Го сти из Ча је ти не су бо ље
ушли у овај меч, а офан зив ни
ско ко ви омо гу ћа ва ли су им бр -
зе и ла ке по е не. Еки пу Та ми -
ша је у тим тре ну ци ма у игри
одр жа вао не ве ро ват ни Бран ко
Је ре ми нов, ко ји је „трој ка ма”
са осам и де вет ме та ра по ди -
зао мо рал сво јим са и гра чи ма
и на ви ја чи ма у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту. Ипак, го сти су
на по лу вре ме оти шли с ле пом
за ли хом од два на ест по е на „ви -
шка” – 38:50.

На ви ја чи до ма ћег ти ма по -
на да ли су се да ће на ста вак
утак ми це до не ти ве ли ки пре о -
крет у игри њи хо вих ми ље ни -
ка, да ће ко шар ка ши Та ми ша,
баш као и у Ужи цу, ус пе ти да
игра ју на ви си ни за дат ка и

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

НО ВА „МЕЧ-ЛОП ТА” ЗА ТА МИШ

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

И ИЗ РУ МЕ УЗДИГ НУ ТИХ РУ КУ

НАДМЕТАЊЕ ПЛИВАЧА

КА ТА РИ НА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈА

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ТАМАРА И УРОШ ШАМПИОНИ

оства ре но ву по бе ду, али овог
пу та то се ни је до го ди ло.

Зла ти бор це је до три јум фа
пред во дио сјај ни Кр сто Бје ли -
ца, ко ји је по сти гао 28 по е на,
а од лич ну пар ти ју у дре су го -
сту ју ће еки пе при ка зао је и
наш су гра ђа нин Алек са Ни ко -
лић, ко ји је по ни као у КК-у
Крис-крос.

У ре до ви ма до ма ћег ти ма
нај е фи ка сни ји је био ка пи тен
Ду шан Кне же вић, са 17 по е на,
а дво ци френ учи нак има ли су
и Бран ко Је ре ми нов (16), Иван
Сми ља нић (15) и Са ша Ра до -
вић (10 по е на). Алек сан дар
Тор њан ски је осам пу та био
пре ци зан, а Алек сан дар Ил кић
је уба цио се дам по е на.

– Од лич на утак ми ца и за -
слу же на по бе да Зла ти бо ра. Ме -
ка но смо игра ли у пр вом по -
лу вре ме ну, без кон так та, чвр -
сти не. То је ве ли ки про блем
овог ти ма. У по след њој че твр -
ти ни, ка да се и по ја ви ла шан -
са за евен ту ал ни пре о крет, пра -
ви ли смо не схва тљи ве гре шке
– ис та као је на кон фе рен ци ји

за но ви на ре по сле утак ми це
тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

„Голубови” изненадили

Већ у по не де љак, 25. фе бру а -
ра, Ду шан Кне же вић и ње го -
ви са и гра чи би ли су на но -
вом ве ли ком ис ку ше њу. У 23.
ко лу КЛС-а го сто ва ли су у Су -
бо ти ци, где су од ме ри ли сна -
ге с до ма ћим Спар та ком, ко -
ји се гр че ви то бо ри за оп ста -
нак у овом ран гу так ми че ња.
По пу лар ни су бо тич ки „го лу -
бо ви” су у овом ду е лу има ли
ви ше спорт ске сре ће, па су
сти гли до по бе де у по след -
њим се кун да ма утак ми це:
Спар так–Та миш 90:87, по че -
твр ти на ма 22:23, 25:24, 30:18
и 13:22.

Це ло пр во по лу вре ме про те -
кло је у из јед на че ној игри, па
се на од мор оти шло с не ре ше -
ним ре зул та том 47:47.

Су бо ти ча ни су у тре ћој че -
твр ти ни до ми ни ра ли, по го ци -
ма за три по е на пот пу но су по -
ре ме ти ли ри там игре еки пе из
на шег гра да, па су у по след њу

че твр ти ну ушли с два на ест по -
е на „ви шка”.

Ипак, мом ци тре не ра Бо ја на
Јо ви чи ћа у по след њој де о ни ци
су сре та за и гра ли су знат но бо -
ље. Пот пу но су над и гра ли Су -
бо ти ча не и су сти гли њи хо ву
пред ност, а „трој ка” Бран ка Је -
ре ми но ва до не ла је пот пу ну не -
из ве сност у са мом фи ни шу утак -
ми це. Да је би ло ма ло ви ше
кон цен тра ци је и сре ће, Та миш
је мо гао сти ћи и до пот пу ног
пре о кре та. До ма ћи тим је у по -
след њим се кун да ма ме ча, по е -
ни ма с ли ни је сло бод них ба ца -
ња, сти гао до вред не по бе де.

У не де љу, 3. мар та, на про -
гра му ће би ти но ви меч у КЛС-у
и још јед но те шко ис ку ше ње за
Та миш. У Ха лу спор то ва на Стре -
ли шту до ла зи увек не у год ни Вр -
шац, ко ји се та ко ђе бо ри за оп -
ста нак. Не тре ба сум ња ти да нам
пред сто ји још јед на сјај на ко -
шар ка шка пред ста ва у ју жно ба -
нат ском дер би ју, а уз по др шку с
три би на Та миш ће лак ше до ћи
до по бе де и пла сма на у Су пер -
ли гу. Меч по чи ње у 19.30.

из бо ри ли су и пла сман на Пр -
вен ство Ср би је, ко је ће би ти
одр жа но 2. мар та у Бе о гра ду.

У исто вре ме у истом ме сту, у
ор га ни за ци ји ЏК-а Сло ван, одр -
жа но је и тра ди ци о нал но так -
ми че ње „Тур нир гра да Ру ме”,
на ко јем је уче ство ва ло пре ко
500 мла дих бо ра ца из 52 клу ба
из: БиХ, Ма ђар ске, Ру му ни је,
Сло ве ни је, Хр ват ске и Ср би је.

Џу до клуб Ди на мо су на овом
тур ни ру пред ста вља ла 23 так -
ми ча ра, ко ји су осво ји ли де вет
ме да ља.

Нај вред ни ји тро феј за слу -
жио је Фи лип Фран цуз. Сре -
бром су се оки ти ли Фи лип
Ћирић, Ми ли ца Се ку ло вић и
Ог њен Ђу ри шић, а брон зе су
за ра ди ли: Ми ле на Се ку ло вић,
Је ле на Сто ја нов ски, Ми лош
Ђор ђе вић, Вла ди мир Бог да нов -
ски и Ма те ја Зу бо вић.

За па жен успех на овом так -
ми че њу има ли су и чла но ви

Џу до клу ба Је дин ство из Ка ча -
ре ва, а еки пе по ле тар ки и ста -
ри јих пи о нир ки за слу жи ле су
и пе ха ре на ме ње не нај бо љим
ти мо ви ма.

Злат но од лич је је осво ји ла
Ан дри ја на Кр те нић, сре бр ном
ме да љом се оки ти ла Ни ко ли -
на То шић, а брон зе су за ра ди -
ле Ксе ни ја Авра мов ски и Са ра
Мир ков.

Иа ко су оста ле без тро фе ја,
од лич не су би ле и Алек сан дра
Ди ми тров ски, Ана Ко вач и Ма -
ри ја Осто јић.

ПРИ ПРЕ МЕ ФК-а ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

ИЗ БУ ДВЕ У НО ВЕ ПО БЕ ДЕ

Так ми ча ри Пли вач ког клу ба
Ди на мо има ли су мно го успе -
ха про шлог ви кен да, ка да су
уче ство ва ли на Отво ре ном пр -
вен ству Вој во ди не у Бе че ју.

Нај у спе шни ја је би ла Ка та -
ри на Бе лић, ко ја је три јум фо -
ва ла у тр ци на 200 м ме шо ви -
то, а сре бро јој је при па ло на
ду пло ду жој де о ни ци у над ме -
та њу истим сти лом. Те о до ра
Но гу ло вић је дру га сти гла на

циљ у тр ци на 200 м ме шо ви -
то, док је Је ле на Вр хо вац би ла
тре ћа на 200 м дел фин.

Шта фе те Ди на ма су у тр ци
на 4 x 50 м ме шо ви то осво ји ле
сре бр но од лич је, а пли ва ли су:
Да ни јел Ке ле мен, Пе тар Ран -
ко вић, Стра хи ња Шон дић, Ла -
зар Ан то ни је вић, те Миа По -
љак, Ива Вра њеш, Ан дреа Нађ
и Та ра Шор маз. Миа По љак је
за ра ди ла сре бро на 100м дел -

фин, а Пе тар Ран ко вић је био
тре ћи на 200 м пр сно, баш као

и Ја на Об ра до вић на 100 м
истим сти лом.

Стара Пазова је у недељу, 24.
фебруара, била центар војво-
ђанског каратеа. У том граду
је одржано првенство наше
покрајине, на коме су и бор-
ци из нашег града оставили
изванредан утисак.

КК Динамо се на овом так-
мичењу представио с пет
такмичара.

Тамара Живић је веома си-
гурно тријумфовала у кате-
горији до 61 кг и тако се оки-
тила титулом шампиона Вој-
водине, а највреднији трофеј
зарадио је и дебитант у сени-
орској конкуренцији – Урош
Петровачки.

После дуже паузе на тата-
ми се вратио и искусни Нико-
ла Јовановић, који је освојио
бронзано одличје у групи бо-
раца до 84 кг, баш као и Сло-
бодан Битевић у категорији
преко 84 кг, који због повреде
није наступио у финалу.

Наредног викенда у Салц-
бургу ће бити одржан турнир

Серије А, на којем ће уче-
ствовати млади репрезента-
тивци Србије Тамара Живић
и Урош Петровачки. За њих
ће то бити одлична прилика
за стицање неопходног међу-
народног искуства.

Боје Карате клуба Младост
на такмичењу у Старој Па-
зови бранио је сениор Ми-
лош Макитан, који се над-
метао у борбама, у катего-
рији до 84 кг. Он је, с две

победе и једним поразом,
освојио бронзано одличје.

Милош ће наредног викен-
да такође учествовати на ве-
ликом међународном турни-
ру у Салцбургу, а у његовој
категорији ће се надметати
166 бораца из целог света.

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Уб: УБ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ
недеља, 17 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ
субота, 12 сати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
петак, 18.30

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Петровац на Млави: СЛОГА–ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ
недеља, 19.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СРЕМ
недеља, 12 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – С. ПАЗОВА
субота, 19 сати
Панчево: МЛАДОСТ–ПАРТИЗАН
субота, 17 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево: ДИНАМО – РУ КОШ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 2:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–НИШ 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЛАВИЦЕ 07 3:2

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО 27:33

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ВРБАС 24:30

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР 83:91
Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ 90:87

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Футог: МЛАДОСТ – КРИС КРОС 87:53

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ОПОВО–ЈЕДИНСТВО 62:67
С. Пазова: С. ПАЗОВА – МЛАДОСТ 101:59
Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 20:0
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Blyk

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: ф7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

У пе так про тив 
Спар та ка

Куп – ве ли ки иза зов

Ру ко ме та ши Ди на ма не ста ју.
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Иван Пет ко вић оба ра ју све ре -
кор де у срп ској ели ти. Не зна -
ју за по раз од сеп тем бра, ка да
су по че ла ово се зон ска так ми -
че ња у пр вен ству и ку пу, а тај
„осе ћај” не же ле да ква ре. Про -
шлог ви кен да је од и гра но 17.
ко ло Су пер ли ге, а Бран ко Ра -
да но вић и ње го ви са и гра чи
оства ри ли су и се дам на е сту
по бе ду.

Ки кин ђа ни су пре утак ми це
на ја вљи ва ли да ће би ти пр ви
тим ко ји је са вла дао „ка зне ну
екс пе ди ци ју” из Пан че ва, на -
да ли су се да ће па кле на ат -
мос фе ра у њи хо вој дво ра ни „Је -
зе ро” до дат но до при не ти да
пад не не при ко сно ве ни ли дер,
али не вре ди. „Жу то-цр ни” су
још јед ном по ка за ли да ове се -
зо не не ма ју рав но прав ног ри -
ва ла у срп ској ру ко мет ној ели -
ти: Ки кин да –Ди на мо 27:33
(13:15).

Био је то из у зет но за ни мљив
ду ел то ком ко јег су број ни гле -
да о ци ужи ва ли у ча ри ма ру -
ко мет не игре. Ки кин ђа ни су
се пред ста ви ли као озби љан и
ква ли те тан са став, ко ји је зах -
те вао мак си мал но ан га жо ва -
ње свих игра ча Ди на ма. До -
ма ћи ни ни су до зво ља ва ли

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

СЕ ДАМ НА Е СТА „РЕЦ КА” ДИ НА МА
сре ди ном по лу вре ме на Ки кин -
да има ла пред ност од два го ла
(8:6). Се ма фор је у 29. ми ну ту
по ка зи вао ре зул тат од 13:13,
али су „жу то-цр ни” на од мор
оти шли са два го ла „ви шка”.

Дру го по лу вре ме ни је до не -
ло мно го дру га чи ју сли ку на
те ре ну. Ки кин ђа ни су ко ли ко-
то ли ко па ри ра ли ли де ру, али
са мо до 50. ми ну та, ка да су
Бран ко Ра да но вић и ње го ви са -
и гра чи до да ли гас и оправ да -
ли уло гу фа во ри та.

Ди на мо су до се дам на е сте
по бе де пред во ди ли из ван ред -
ни Не над Вуч ко вић, ко ји је био
и нај бо љи ак тер утак ми це, као
и Иван Ди ми три је вић, Дар ко
Ми лен ко вић и Вељ ко Ми ло -
ше вић, ма да сви ко ји су но си -
ли жу то-цр ни дрес у Ки кин ди
за слу жу ју по хва ле за све што
је при ка за но.

– Би ла је то пра ва ру ко мет -
на пред ста ва у сјај ном ам би -
јен ту и пре пу ној дво ра ни. Све
до 50. ми ну та би ло је и ре зул -
тат ски не из ве сно, али он да су
мо ји мом ци, ка да се ло мио ре -
зул тат, игра ли ди сци пли но ва -
но и за слу же но по бе ди ли. За -
до во љан сам при сту пом игра -
ча овој утак ми ци. Игра ли су
бор бе но то ком це лог ме ча и
вр ло чвр сто у од бра ни. Сен ку
на ову по бе ду ба ци ла је по вре -
да Ми ло ша Ко ста ди но ви ћа, али
на да мо се да ће све би ти ка ко
тре ба. Иде мо да ље. Са да нам
пред сто ји пр вен стве ни ду ел са
Спар та ком на Стре ли шту, а

потом и куп-утак ми ца у Бе о -
гра ду про тив Пар ти за на – ре -
као је у те ле фон ском раз го во -
ру за чи та о це „Пан чев ца” тре -
нер Ди на ма Иван Пет ко вић.

„Жу то-цр ни” су игра ли у са -
ста ву: Ми ло ше вић (се дам

голова), Пи ли по вић (два), Ра -
да но вић, Сто ја но вић (је дан),
Ди ми три је вић (се дам), Са вић,
Је зди ми ро вић, Јо ва но вић, Па -
вло вић, Зла та но вић, Дис тол (је -
дан), Ми лен ко вић (се дам), Ба -
ру џић (два), Ра до ва но вић, Ко -
ста ди но вић и Вуч ко вић (шест
го ло ва).

Ди на мо се са Спар та ком са -
ста је у пе так, 1. мар та, у 18.30,
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту,
а у сре ду, 6. мар та, игра ће куп-
-утак ми цу про тив Пар ти за на у
Бе о гра ду. По бед ник из овог ду -
е ла пла си ра ће се на за вр шни
тур нир нај ма сов ни јег так ми -
че ња и би ће у при ли ци да се
бо ри за по бед нич ки пе хар Ку -
па Ср би је.

По сле ду ге зим ске па у зе
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до -
ве и у Су пер Б ли ги за ру ко -
ме та ши це. У од но су на пр ви
део шам пи о на та, зна то из ме -
ње на еки па ЖРК-а Пан че во
је на свом те ре ну из гу би ла од
дру го пла си ра ног Вр ба са са
24:30 (9:13).

По сле не што сла би јег по чет -
ка утак ми це де вој ке ко је пред -
во ди тре нер Мар ко Кр стић сре -
ди ном дру гог по лу вре ме на би -
ле су на до мак пре о кре та, ус -
пе ле су у не ко ли ко на вра та да
сма ње пред ност ри ва ла на са -
мо је дан гол за о стат ка, али ни -
су ус пе ле да „пре ве ду” утак ми -
цу на сво ју стра ну.

Нај бо ље у ре до ви ма Пан чев -
ки би ле су из ван ред на Са ња
Па вло вић на го лу, те На та ша
Мо ра ча нин (шест) и ка пи тен
Све тла на Ни чев ски (се дам го -
ло ва), ко ја је ефект ним по го -
ци ма у пра во вре ме вра ћа ла
на ду са и гра чи ца ма да мо гу сти -
ћи до пре о кре та. По три пу та
су про тив нич ког гол ма на са -
вла да ле Не ве на Џе лај ли ја и
Ива на Цве ти но вић, док су Ива -
на Ар сић и Ма ри ја Ми ли ће -
вић мре жу ри ва ла по го ди ле по
два пу та. У ли сту стре ла ца упи -
са ла се и Алек сан дра Ва сић.

Пан чев ке у на ред ном ко лу
пу ту ју у Пе тро вац на Мла ви,
где ће од ме ри ти сна ге с до ма -
ћом Сло гом.

ЧЕ ТИ РИ ТРО ФЕ ЈА

На Отво ре ном пр вен ству Вој -
во ди не у пли ва њу, ко је је одр -
жа но про шлог ви кен да у Бе че -
ју, за па же не ре зул та те оства -
ри ли су чла но ви ПК-а Спар та
из на шег гра да, ко је је пред во -
дио тре нер Не над Јо вић.

Јо ва на Бог да но вић је три јум -
фо ва ла у тр ка ма на 100 м ме -
шо ви то и 200 м пр сно, Ми лош
Ми хај ло вић је за ра дио брон зу
на 50 м кра ул, а Ања Ја ки мов -
ски је би ла дру га на 50 м леђ но.

гости ма да се ре зул тат ски „од -
ле пе”, али ни су има ли ни до -
вољ но мо ћи да на чи не из не -
на ђе ње. У сва ком слу ча ју пу -
бли ка је ужи ва ла.

Пан чев ци су до бро „отво ри -
ли” меч, по ве ли су с 1:3, да би

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

НО ВО У НА ШЕМ ГРА ДУ, ОД 1. МАР ТА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.Вука Караџића 1

ЗЛАТ НА НИ НА
На џу до-тур ни ру у Ру ми од ли -
чан ре зул тат оства рио је и ЏК
Пан че во.

Ни на Ал би ја нић је осво ји ла
злат ну ме да љу у ка те го ри ји ста -
ри јих пи о нир ки до 44 кг.

БРА ЋА НЕ МА ЈУ
ПРЕМ ЦА

У ор га ни за ци ји Ша хов ског са -
ве за Бе о гра да и Са ве за сле пих
и сла бо ви дих Ср би је про шлог
ви кен да је у Бе о гра ду одр жан
јак ме ђу ге не ра циј ски се ни ор -
ско-ју ни ор ски тур нир у ша ху.

Јед на од иде ја овог већ тра -
ди ци о нал ног так ми че ња је сте
да уче сни ци бу ду што ве ћег ра -
спо на го ди на, па су се у ме ђу -
соб ним ду е ли ма мо гли ви де ти
и мла ди и вр ло ис ку сни и ста -
ри ји ша хи сти, но си о ци раз ли -
чи тих ти ту ла.

Бо је на шег гра да на овом
тур ни ру бра ни ла су бра ћа Ми -
ла но вић – Мар ко и Па вле.

По сле се дам ко ла је да на е -
сто го ди шњи Мар ко се у ге не -
рал ном пла сма ну пла си рао на
ше сто ме сто, чи ме је за у зео
убе дљи во пр во ме сто у ка те го -
ри ји игра ча до два де сет го ди -
на и осво јио пе хар на ме њен
нај бо љем ју ни о ру.

Па вле Ми ла но вић, ина че нај -
мла ђи уче сник тур ни ра, та ко -
ђе је осво јио пр во ме сто, али у
ка те го ри ји де ча ка до де сет
годи на.

СЈАЈНИ АЛЕКСА
Прошлог викенда у Крагујевцу
је одржано друго коло Купа Ср-
бије у стрељаштву за пионире,
на коме је члан СД-а „Панчево
1813” Алекса Ракоњац тријум-
фовао са 183 круга и освојио
нових 12 бодова, па и даље убе-
дљиво води на укупној листи.

У исто време је одржан и
традиционални „Застава куп”,
на коме је наш суграђанин та-
кође заслужио најсјајније од-
личје.

У другом колу Купа Србије
за кадете Алекса Ракоњац је
упуцао 582 круга, па је освојио
сребрну медаљу. У надметању
млађих јуниора заузео је сед-
мо место, али је зарадио и но-
ва четири бода.

Финале Купа Србије биће
одржано 30. марта у нашем
граду.
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Марко Кукић,
гимназијалац:

     – Изаћи ћу с
девојком у град. Ићи ћу
и на тренинг, пошто
тренирам у КК-у
„Крис-крос” и тренутно
се спремамо за нову
сезону. Можда ћу и
учити, јер се
припремам за факс.

Урош Марковић,
гимназијалац:

     – Имам кошаркашку
утакмицу у Новом Саду.
Планирам да мало
читам и погледам неки
филм, али ћу неко
време издвојити за
припреме за факултет.
Увече ћу изаћи с
другарима.

Јелена Родић,
гимназијалка:

     – Провешћу време
с друштвом у неком
кафићу. Нешто ћу
учити, али ћу се и
одмарати.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Свет те стеже
Свет те стеже, око тебе гради паукове мреже.

   Гледаш људе у мрежи како се проводе, боје се слободе.

   Моћници им кидају ноге руке главе, они их славе идентитет губе.

   Слике им љубе идентитет губе.

   Полако свиће причам ти приче, ти гледаш слушаш и верујеш.

   Понекад се укључиш и кажеш ми претерујеш.

    Лепо је живети у кружном шаренилу прича, али понекад 

изаћи се мора.

    Свет ти постаје ноћна мора.

Чопор
Мој чопор мисли место мене.

    Мој чопор налази ми жене.

    Мој чопор место мене гледа.

    Мој чопор никоме ме не да.

    Не напуштај чопор,

    ко ће да те штити.

    Или си у чопору,

    или те неће бити.

21. век
Кукате за добрим старим временима,

    док сте живели у племенима,

    а све ће да прође живећете и без вође.

    Исте речи неће бити смешне,

    исте мисли неће бити грешне.

    Има да влада правда маглај града.

    Човек ће престати да робија,

    оствариће се утопија – тек 21. је век.

Текст и музика: „Клопка за пионира”

„Ла ви це” ис пу сти ле 
Пар ти зан

Ни шли је срећ ни је од Бор ца

Ви кенд за на ма, бар ка да је пан че вач ки
спорт у пи та њу, од но сно зна чај утак -
ми ца, про те као је у зна ку игре пре ко
мре же. У Ха ли спор то ва на Стре ли шту
од бој ка ши це Ди на ма и од бој ка ши Бор -
ца игра ли су мо жда и нај ва жни је ме че -
ве у овој се зо ни, а са мо по бе де над ри -
ва ли ма про ду жа ва ле су им на ду да мо -
гу оства ри ти циљ – „ла ви це” да се не ка -
ко до ко па ју оп стан ка у Су пер ли ги, а
„бор ци” ба ра жа за пла сман у ели ту. На
жа лост свих истин ских љу би те ља спор -
та у на шем гра ду, ни су ус пе ли.

Де вој ке ко је пред во ди тре нер Ни ко ла
Јер ко вић по сле три јум фа у Зре ња ни ну
над Кле ком с мно го оп ти ми зма, али и
ве ли ком до зом опре за до че ка ле су бе о -
град ски Пар ти зан. „Цр но-бе ле” де вој ке,
ко је су утак ми цу про тив Уба од и гра ле
без не ко ли ко стан дард них пр во тим ки, у
наш град су до шле у нај ја чем са ста ву с
ве ли ком же љом за по бе дом, иа ко су одав -
но пре бри ну ле све бри ге око оп стан ка.
Пред „ла ви ца ма” је био из у зет но те жак
за да так, још те жи јер су игра ле под им -
пе ра ти вом по бе де, али и по ред то га би ле
су бли зу под ви га. Има ле су у ша ци фа во -
ри та, али не и до вољ но сре ће да оства ре
ва жну по бе ду: Ди на мо –Пар ти зан 2:3, по
се то ви ма 26:24, 15:25, 25:17, 23:25 и 11:15.

„Ла ви це” су овај меч од и гра ле у стан -
дард ној по ста ви, ко ју су чи ни ле: Јо ва на
Си мић, Ма ри на Ра ни са вље вић, Са ра
Па вло вић, Ана Јак шић, Ми ли ца Шо -
рак и Дра га на Мар ко вић, а на по зи ци ји

И по ред то га што су из гу би ле го то во
до би јен сет, „ла ви це” су хра бро за и гра -
ле и у тај-бре ку. По ве ле су с 3:1, има ле
пред ност и од 6:4, а он да су су ди је „сви -
ра ле” је дан „пец” до ма ћим од бој ка ши -
ца ма и до де ли ле по ен Пар ти за ну, па су
та ко уне ле нер во зу у утак ми цу, али и
иза зва ле сал ве зви жду ка ина че објек -
тив не пан че вач ке пу бли ке. Био је то
мо жда и пре лом ни мо ме нат на утак ми -
ци, по сле ко јег је Пар ти зан од нео ко -
нач ну по бе ду од 3:2 и та ко нај ве ро ват -
ни је „скро јио” ко нач ни по ре дак на пр -
вен стве ној та бе ли.

Же сток меч од и гра ли су Бо рац и Ниш
у 20. ко лу Пр ве ли ге. Би ла је то бит ка за
ме сто број два на та бе ли, с ког се иде у
ба раж до и гра ва ње за Су пер ли гу.

Пр шта ло је на Стре ли шту у овом дво -
бо ју. Игра ла се вр хун ска од бој ка. Мом -
ци из оба ти ма из га ра ли су за сва ки по -
ен, а на кра ју су ви ше сре ће има ли го -
сти: Бо рац –Ниш 2:3, по се то ви ма 25:18,
21:25, 15:25, 25:19 и 12:15.

Мом ци ко је пред во ди тре нер Ду шан
Јо вић фан та стич но су за по че ли овај дер -
би. Ми лан Зин до вић, Не ма ња Ми ле тић,
Са ша Рај ко вић, Не над Ма дић, Да вор Ми -
ло ше вић, Бо јан По знић и Јо ван Дроб њак
игра ли су као у тран су и у пот пу но сти су
над и гра ли из ван ред ну еки пу Ни ша.

На ста вак ме ча до нео је до ми на ци ју
го сти ју. Раз и гра ли су се Ку ба нац Адал -
бер то Те рес и Ал жи рац Со у фи а не Хо -
сни, па су Ни шли је ус пе ле да пре о кре -
ну ток утак ми це, али и ре зул тат.

Стар че вач ки бор ци су у че твр том се -
ту по но во би ли они пра ви. Ни шли ја ма
су би ла до вољ на два се та да „ове ре” дру -
го ме сто, али Да вор Ми ло ше вић и ње -
го ви са и гра чи су за и гра ли за пре стиж,
за пу бли ку, за се бе... Би ла је то сјај на
од бој ка шка при ред ба, а Бо рац је још
јед ном по ка зао да је пра ва спорт ска
ико на на шег гра да.

У Дру гој ли ги гру па „Се вер” де вој ке
ко је на сту па ју за Од бој ку 013 оства ри ле
су сја јан успех, јер су на свом те ре ну са -
вла да ле тре ће пла си ра ну еки пу Ла ви ца
07 с 3:2, по се то ви ма 25:22, 22:25, 24:26,
25:20 и 17:15.

Тим ко ји пред во ди тре нер Вла ди мир
Јо ван чић у овом ме чу је по ка зао ка рак -
тер по бед ни ка. Ни је се пре да вао ни ка -
да су го шће по ве ле с 1:2, па је на кра ју
за слу же но сти гао до вред ног три јум фа.

Од бој ка 013 и на ред ног ви кен да игра
пред сво јим на ви ја чи ма. У Ха лу спор -
то ва на Стре ли шту до ла зи Мла дост из
Но ве Па зо ве. Утак ми ца се игра у су бо -
ту, 2. мар та, од 12 са ти.

А. Живковић

ли бе ра сме њи ва ле су се Са ња Ђур ђе вић
и Је ле на Пе тров.

Де вој ке су од лич но за по че ле меч. Игра -
ле су хра бро, по жр тво ва но, сер ви сом су
на па ле ри ва ла, по ре ме ти ле ње гов при -
јем и осва ја ле си гур не по е не. „Ла ви це”
су во ди ле ве ћим де лом се та, има ле су
пред ност и од 18:12 и 22:18, а он да су и
у не из ве сној за вр шни ци, ка да је Пар ти -
зан су сти гао њи хо ву пред ност, по ка за ле
моћ. Ис ко ри сти ле су дру гу сет-лоп ту и
та ко до шле до по чет не пред но сти.

Дру ги сет је у пот пу но сти при пао де -
вој ка ма из Бе о гра да, али од бој ка ши це
Ди на ма се ни су ни та да пре да ва ле. Иа -
ко је при ти сак по ста јао све ја чи, Је ле на
Пе тров и ње не са и гра чи це по но во су
по ка за ле да су тим за ко ји и те ка ко
има ме ста у срп ској од бој ка шкој ели ти.

Ди на мо је у тре ћем се ту по вра тио
кон цен тра ци ју и сна гу и пот пу но је над -
и грао свог ри ва ла. Од лич на је би ла Дра -
га на Мар ко вић, а Ана Јак шић и Ма ри -
на Ра ни са вље вић, сред њи бло ке ри, по -
ред то га што су би ле до ми нант не на
мре жи, из ван ред ним сер ви си ма пот пу -
но су по ме ри ле при мач ку ли ни ју Пар -
ти за на и та ко омо гу ћа ва ле Јо ва ни Си -
мић да раз и гра ва Ми ли цу Шо рак и Са -
ру Па вло вић, ко је су пра вим „бом ба ма”
ре ше та ле по ље го сту ју ћег ти ма. Ве ли -
ки по сао у од бра ни од ра ди ле су Са ња
Ђур ђе вић и Је ле на Пе тров, па го шће
ни су има ле ни нај ма њу на ду да у овом
се ту мо гу да учи не не што ви ше.

Пан чев ке су до ми ни ра ле и у че твр -
том се ту. Во ди ле су с 11:5, 12:10 и 22:20
и ка да су би ле на до мак ве ли ке по бе де,
усле дио је пад кон цен тра ци је, а го шће
су и уз мно го сре ће до шле до ре зул тат -
ског пре о кре та.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА ШКИ ЖАЛ НА СТРЕ ЛИ ШТУ


