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ЈАВ НИ ПО ЗИВ ПО СЛО ДАВ ЦИ МА

ГРАД СУБ ВЕН ЦИ О НИ ШЕ НОВА РАД НА МЕ СТА
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Опасни прелази преко
пруге у Панчеву
» страна 7

Наши суграђани 
златних руку
» страна 9

УКРАСУКРАС

Про грам тра је до утро шка
сред ста ва, а нај ка сни је 
до 30. сеп тем бра

Обез бе ђе но два на ест
мили о на ди на ра

Пред ност има ју те же 
за по шљи ва ли ца

На осно ву Ло кал ног ак ци о ног пла на
за за по шља ва ње, Град Пан че во је у по -
не де љак, 1. апри ла, рас пи сао јав ни по -
зив за по сло дав це из при ват ног сек то -
ра са се ди штем на те ри то ри ји гра да
за до де лу јед но крат них суб вен ци ја за
отва ра ње но вих рад них ме ста у 2019.

По зив се од но си на по сло дав це ко -
ји су спрем ни да на но во о тво ре ним
рад ним ме сти ма за по сле ли ца са еви -
ден ци је НСЗ-а, и то пре све га она из
те же за по шљи вих ка те го ри ја: мла де
до три де сет го ди на, ви шко ве за по -
сле них, ста ри је од пе де сет го ди на,
ни ско ква ли фи ко ва на ли ца и ли ца без
ква ли фи ка ци је, осо бе са ин ва ли ди -
те том, Ро ме, же не, рад но спо соб не
ко ри сни ке со ци јал не по мо ћи, ду го -
роч но не за по сле не, жр тве по ро дич -
ног на си ља и дру ге.

Два на ест плус шест

Пре ма ре чи ма Су за не Јо ва но вић, чла -
ни це Град ског ве ћа за ду же не за со -
ци јал ну по ли ти ку, Град Пан че во први

пут про мо ви ше ову ак тив ну ме ру
запошља ва ња.

– На осно ву по тре ба и при мед би
пред у зет ни ка, за ко је су на ци о нал ни
и по кра јин ски ак ци о ни пла но ви ису -
ви ше зах тев ни, ове го ди не смо од лу -
чи ли да де фи ни ше мо но ву ме ру –
отва ра ње но вог рад ног ме ста, то јест
но во за по шља ва ње по пр ви пут. Ме ра
је на ме ње на пред у зет ни ци ма, ми кро
и ма лим пред у зе ћи ма, ко ја не ма ју ду -
го ва ња, ни су у бло ка ди и ре дов но из -
ми ру ју по ре зе и до при но се. Ме ром
се одо бра ва бру то за ра да за два на ест
ме се ци, по ми ни мал ној це ни ра да.
По ис те ку тог пе ри о да по сло да вац је
ду жан да одр жи то рад но ме сто још
нај ма ње шест ме се ци – ис та кла је Су -
за на Јо ва но вић.

Јед но крат на ис пла та

У тек сту по зи ва на во ди се да ви си на
суб вен ци ја из но си 546.447,84 ди на -
ра, осим за осо бе са ин ва ли ди те том и
рад но спо соб не ко ри сни ке нов ча не
со ци јал не по мо ћи, ка да се овај из нос
уве ћа ва за 20 од сто и из но си 655.737,36
ди на ра. Суб вен ци је се ис пла ћу ју по -
сло дав цу у јед но крат ном из но су, а
крај њи ко ри сник је ли це ко је се за по -
шља ва. За ре а ли за ци ју ове ме ре из
град ског бу џе та је из дво је но два на ест
ми ли о на ди на ра.

Град ски Са вет за за по шља ва ње јед -
ном ме сеч но раз ма тра при сти гле зах -
те ве и о њи ма да је ми шље ње ко је упу -
ћу је гра до на чел ни ку, а он по том до -
но си ко нач ну од лу ку о одо бра ва њу
суб вен ци је. До дат не ин фор ма ци је у
ве зи с јав ним по зи вом мо гу се до би -
ти у Се кре та ри ја ту за при вре ду и еко -
ном ски раз вој Град ске упра ве, у кан -
це ла ри ји 303 или пу тем те ле фо на
308-961. Ком пле тан текст по зи ва и
оста ле нео п ход не обра сце за кон ку -
ри са ње мо же те про на ћи на ин тер нет

пре зен та ци ји Гра да www.pancevo.rs.
Јав ни по зив је отво рен до утро шка
рас по ло жи вих сред ста ва, а нај ка сни -
је до 30. сеп тем бра.

Ина че, за ре а ли за ци ју свих про -
гра ма и ме ра ак тив не по ли ти ке за -
по шља ва ња Град је ове го ди не обез -
бе дио пре ко 54,5 ми ли о на ди на ра,
што је за 22,4 ми ли о на ви ше не го
ла ни.

Д. Ко жан

БЕЗ ЗЛО У ПО ТРЕ БА

Чла ни ца Ве ћа Су за на Јо ва но вић

на гла си ла је да је по сло да вац ко -

ме се одо бре сред ства ду жан да

на мен ски тро ши но вац.

– По сло да вац ће сред ства до -

би ти јед но крат но, а по том мо ра

сва ког ме се ца да до ста ви прав да -

ње утро шка сред ста ва, од но сно

до каз да је ис пла тио за ра ду и

при па да ју ће по ре зе и до при но се.

Град ска упра ва ће то про ве ра ва -

ти у ба зи по да та ка ПИО фон да и

на дру ге на чи не. Уко ли ко по сло -

да вац не по шту је оба ве зе, уго вор

се рас ки да и ак ти ви ра се сред -

ство обез бе ђе ња за по вра ћај

сред ста ва. Кон тро ла упла та се вр -

ши и то ком шест ме се ци на кон пе -

ри о да фи нан си ра ног суб вен ци јом

– на ве ла је Јо ва но ви ће ва.

Она је на гла си ла и да по сло да -

вац та ко ђе има оба ве зу да одр жи

рад но ме сто, те да, уко ли ко по сто -

је оправ да ни раз ло зи, пр во бит но

за по сле но ли це мо же за ме ни ти не -

ким дру гим са еви ден ци је НСЗ-а

пре ис те ка уго во ре ног ро ка.

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.
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Снимио: Милан Шупица

Петак, 5. април 2019.
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ПРВИХ ВЕК И ПО

По ре ме ћај па жње
Са мо ле ти мич ним уви дом у дру штве не мре же ла ко се мо же за -
па зи ти глав на ка рак тер на цр та на ше га на ро да: има мо ми шље ње
о све му и во ли мо да га са жа ром са оп шта ва мо чак и он да кад нас
за ње га не пи та ју, а ла ко па да мо у ва тру кад не ко ми сли дру га чи -
је од нас.

Про те кле не де ље сти гла је ту жна вест да је оти шао До бри ца
Ерић, ве ли ки пе сник ко ји је обе ле жио на ша де тињ ства. И уме -
сто да га до сто јан стве но ис пра ти мо, со ци јал ни ка на ли ко му ни -
ка ци је су се уси ја ли. Мно ги су се са мо про зва ли да ис ка жу став
пре ма то ме да ли пе сник за слу жу је или не за слу жу је ова кве или
она кве по ча сти и да ли би га тре ба ло са хра ни ти ов де или он де и
да ли би ва ља ло да цве ће крај ње го ве веч не ку ће оста ви овај или
онај. И та ко, ни ко нас ни је ни шта пи тао, а ми не са мо да смо ре -
кли шта смо има ли већ је би ло и сва ђе и те шких ре чи: јед ни су
ви ка ли да ови дру ги не би ни зна ли да је До бри ца уоп ште био
ме ђу жи ви ма да ни је об ја вље но да је умро, не ки тре ћи су се при -
се ћа ли пе сни ко вих ре чи на ко ји ма су му сво је вре ме но за ме ри -
ли, че твр ти су пр ви ма, дру ги ма и тре ћи ма спо чи та ва ли не ма ње
осе ћа ја за тре ну так и на кра ју су сви углас си па ли отров не ха ју -
ћи за бон тон.

Слич но се де си ло и кад се по те гла те ма по ме ра ња са та. У за -
глу шу ју ћој бу ци и тут ња ви на „Феј сбу ку” и „Тви те ру” мо гли су се
ра за бра ти по ви ци: „Тре ба уки ну ти! Не тре ба уки ну ти! Хо ће мо
зим ско ра чу на ње вре ме на! Ка кво, бре, зим ско, туп со ни, лет ње,
са мо лет ње! Ма, шта вас се ти че по ме ра ње са та, то вам је са мо
раз лог ви ше да се жа ли те и ку ка те, ле њив ци и не рад ни ци! Мр -
зим зим ско! Мр зим лет ње! Не маш пој ма! Ти не маш пој ма! Бу -
да ло! Глу па не!” И та ко.

Кад се за си ти мо то га, пре ла зи мо на не ку но ву вест и све жи ји
но вин ски на слов, а ста во ви се фор ми ра ју у де ли ћу ми ли се кун де.
За ку ва ло се и око то га тре ба ли онај де да да бу де с је два пу но лет -
ном де вој ком и да ли је она с њим због па ра и тре ба ли да пра ве
де те у ри ја ли ти ју и сме ли то да бу де на те ле ви зи ји и ка кав смо
то на род и та ко да ље и та ко да ље.

И све би те рас пра ве мо жда и би ле океј да нам, док се пре пу ца -
ва мо око ра зно ра зних три ви јал но сти на ко је нај че шће не ма мо
ни ка квог ути ца ја, не про ми че што шта ва жно што би смо чак и
мо гли да про ме ни мо на бо ље. Је сте ли, на при мер, чу ли да ће се
у Де ли бла ту, из гле да од сеп тем бра, за тво ри ти основ на шко ла,
ко ју тре нут но по ха ђа око две сто ти не де це, док још око две ста
ста са ва за шко лу? Би ће то јед но у ни зу ма лих ме ста у Ср би ји ко -
ја ће у но вој школ ској го ди ни, ако ни ко не ре а гу је, за де си ти иста
суд би на – да оста ну без сво је шко ле. До то га ће до ћи због од лу ке
Ми ни стар ства про све те да се школ ски си стем у Ср би ји ра ци о на -
ли зу је та ко што ће се основ не шко ле ко је има ју ма ње од 400 ђа -
ка при по ји ти дру гим ве ћим шко ла ма у ис тој оп шти ни. И та ко ће
око сто осам де сет пе то ро де це из основ не шко ле и око два де сет
пе то ро из за ба ви шта у Де ли бла ту по сле лет њег рас пу ста мо жда
мо ра ти да на на ста ву пу ту ју чак у Ко вин. У нај бо љем слу ча ју,
фор ми ра ло би се ис ту ре но оде ље ње ко вин ске шко ле ко је би функ -
ци о ни са ло у са мом се лу, али ме шта ни стра ху ју да би та кво ре -
ше ње по тра ја ло тек до зи ме, ка да би се због про бле ма с гре ја њем
ђа ци ипак „пре у сме ри ли” у град. Сто га је њих 1.200 пот пи са ло
пе ти ци ју ко јом се тра жи да се о ска шко ла на ста ви да ра ди као и
до са да, по зи ва ју ћи се на чи ње ни цу да у кру гу од два ки ло ме тра
не ма дру ге шко ле, што је, ина че, је дан од (у овом слу ча ју очи -
глед но за не ма ре них) за кон ских пред у сло ва да би уоп ште до шло
до при па ја ња.

Се ла као што је Де ли бла то су, на жа лост, пре ма ла да би би ла у
фо ку су оних што же ле да ак ти ви змом на дру штве ним мре жа ма
про ме не ствар ност. Ште та што је та ко. Јер док ми рас пра вља мо о
гроб ним ме сти ма, вре ме ну и по лу све ту, озбиљ ни про бле ми нам
не сме та но и нео па же но ула зе на ма ла вра та. Ка ко је кре ну ло,
јед ног да на ће мо се уда ви ти у њи ма а да то не ће мо ни опа зи ти.
Чак и та да ће нам по гле ди би ти при ко ва ни за екра не те ле фо на, а
сва па жња усме ре на на то да оном с ким се рас пра вља мо око глу -
по сти по сва ку це ну до ка же мо да је бу да ла.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

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.

У пан че вач ком До му
ар ми је све ча но је
обе ле же на 115-го ди -
шњи ца од об ја вљи ва -
ња пре во да „Ма ни -
фе ста” Кар ла Марк са
у ли сту „Пан че вац”,
пр вог на бал кан ским
про сто ри ма. Сла вљу
су при су ство ва ле
мно ге углед не зва ни -
це, као и број ни ви -
со ко по зи ци о ни ра ни
по ли ти ча ри и чла но -
ви пред сед ни шта ва
Вој во ди не и Ср би је,
по пут Ра до ва на Влај -
ко ви ћа, Ду ша на Ма -
ти ћа Ду ле та, Слав ка
Ве се ли но ва Цр ног,
Ду ша на Алим пи ћа,
Ру ди ја Со ве и мно гих
дру гих.

На све ча но сти је
ис так ну то да је об ја -
вљи ва њем пре во да
нај ва жни јег Марк со -
вог де ла, ко је су мно -
ги про гла си ли за
„би бли ју марк си зма
и ко му ни зма”, лист
„Пан че вац” за слу -
гом ње го вог осни ва -
ча Јо ва на Па вло ви -
ћа до ка зао да је био
на пред но гла си ло и
да је ишао у ко рак с вре ме ном. Ово
је са мо део тек ста об ја вље ног на пр -
вој стра ни „Пан чев ца” број 1744, ко -
ји је иза шао из штам пе 23. ма ја 1986.
го ди не.

За ни мљи во је да у истом тек сту мо -
же да се про чи та да је са ла До ма ЈНА,
у ко јој је одр жа на ова све ча ност, би ла
„жа ло сно пра зна”, као и
да је пред ло же но да се
за про сла ву 120-го -
дишњи це од об ја вљи ва -
ња пре во да „Ма ни фе -
ста”, 1991. го ди не,
по диг не спо ме ник Кар -
лу Марк су!

Се ћа ње на овог за чет -
ни ка марк си зма и ко му -
ни зма мо жда је из бле де -
ло ме ђу Пан чев ци ма,
али то се не мо же ре ћи
за на род ног хе ро ја Сте -
ви цу Јо ва но ви ћа. По ње -
му је ма ја 1986. го ди не
на зва на ка сар на (ко ја то
име но си и дан-да нас), а
ка сни је и јед на основ на
и сред ња шко ла, од ред
из ви ђа ча и омла дин ска
рад на бри га да.

У „Пан чев цу” из 1986.
го ди не об ја вљен је и оп -
ши ран текст о то ме да је
„Азо та ра”, је дан од град -
ских и ре пу блич ких ин -
ду стриј ских ги га на та, до
гу ше у про бле ми ма због
огром них гу би та ка. Ду би -
о за у по сло ва њу те фир -
ме из но си ла је огром них
де сет ми ли јар ди ди на ра,
а раз лог за то био је до -
бро по знат про блем с це -
ном га са, ко ји је го ди нама

пот пу но сти пру жи ти по кра јин ска
власт. Ме ђу тим, ка ко је об ја вио „Пан -
че вац”, је дан од по кра јин ских ру ко -
во ди ла ца ко ји је при су ство вао са стан -
ку одр жа ном на ову те му у Пан че ву је
из ја вио да ће АП Вој во ди на по мо ћи,
али ће ру ко вод ство „Азо та ре” и пан -
че вач ке оп шти не у по ступ ку са на ци -
је „Азо та ре” мо ра ти да се осло не и на
соп стве не сна ге”!?

Та да шњи „Пан че вац” је у јед ном од
тек сто ва пр ви по кре нуо иде ју, ко ја је
го ди на ма ка сни је по ста ла ствар ност.
Наш лист је пред ло жио да се пре у ре -
ди и ре но ви ра ста ро је згро Пан че ва,
уз обра зло же ње да је ште та да тај део
гра да бу де за пу штен и не у ре ђен и да
би би ло ле по да „Пан че во до би је свој
Гар дош”.

С об зи ром на то да је 1986. би -
ла го ди на ка да се до го ди ла огром -
на ка та стро фа у ну кле ар ној елек -
тра ни у Чер но би љу, „Пан че вац” је
ис тра жи вао по сле ди це тог до га -
ђа ја по обич не гра ђа не. У јед ном
од тек сто ва об ја вље но је да су са -
ни тар ни ин спек то ри та да ин си -
сти ра ли на то ме да сви про дав ци
си ра и млеч них про из во да на Зе -
ле ној пи ја ци мо ра ју да има ју по -
твр де о здрав стве ној ис прав но сти
тих на мир ни ца, ко је су из да ва ли
Ин сти тут у Вин чи и При род но-
-ма те ма тич ки фа кул тет у Но вом
Са ду.

Оне су се до би ја ле по сле ана -
ли за си ра, мле ка и кај ма ка, а це -
на јед не из но си ла је 5.000 ди на -
ра. Про дав ци на пи ја ци би ли су
огор че ни због то га, јер је, на при -
мер, ки ло грам си ра ко штао од
450 до 800 ди на ра.

М. Гли го рић

за „Азо та ру” био глав -
ни енер гент.

За ни мљи во је да су
по сло вод ство „Азо та -
ре” и власт у Пан че ву
оче ки ва ли да ће по -
моћ „Азо та ри” у по -
кри ва њу гу би та ка у

ПАН ЧЕ ВО БЕЗ СПО МЕ НИ КА 
КАР ЛУ МАРК СУ
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ШОСО „Ма ра Ман дић”
ор га ни зо ва ла низ 
пре да ва ња и 
улич ну ак ци ју

Глав ни про бле ми: 
со ци јал на ин клу зи ја 
и за по шља ва ње

Свет ски дан осо ба са ау ти змом
обе ле жен је ши ром пла не те у
уто рак, 2. апри ла, а кам па њи
чи ји је циљ да скре не па жњу
на по тре бе осо ба са овим по -
ре ме ћа јем, при дру жи ла се и
шко ла „Ма ра Ман дић”. За по -
сле ни у тој уста но ви при ре ди -
ли су то ком про те кле не де ље
чи тав низ де ша ва ња по све ће -
них овој ва жној те ми.

Нај пре је у су бо ту, 30. мар -
та, у тој шко ли пре да ва ње о
из бо ру трет ма на за де цу са ау -
ти змом одр жао проф. др Не -
над Глум бић с Фа кул те та за
спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха -
би ли та ци ју у Бе о гра ду.

Јед на те ма, ви ше угло ва

– Ау ти зам је спе ци фи чан раз -
вој ни по ре ме ћај, ко ји се не ле -
чи, али по сто ји ве ли ки број трет -
ма на ко ји ути чу на функ ци о -
нал ност у по на ша њу. Циљ пре -

да ва ња био је да се ро ди те љи и
струч ња ци упо зна ју са зна ча јем
пра вил ног из бо ра трет ма на за
де те са ау ти змом. Про фе сор је
ука зао на ефи ка сност по је ди -
них трет ма на, као и на њи хо ву
на уч ну до ка за ност – ис та кла је

Ка та ри на Јо цић, де фек то лог у
шко ли „Ма ра Ман дић”.

По ред овог пре да ва ња, уче -
ни ци и про фе со ри те шко ле су
у уто рак, 2. апри ла, при ре ди -
ли улич ну ак ци ју у Град ском
пар ку с ци љем да по диг ну свест
на ших су гра ђа на о пра ви ма
осо ба са ау ти змом. Том при -
ли ком су де ли ли ба ло не, фла -
је ре и бро шу ре шко ле и раз го -
ва ра ли са за ин те ре со ва ни ма.

– У че твр так, 4. апри ла, одр -
жа на је и ра ди о ни ца за уче ни ке
основ них шко ла у окви ру ко је
смо им при ча ли о на чи ни ма ко -
му ни ка ци је са осо ба ма са ау ти -
змом. У пе так, 5. апри ла, одр -
жа ће мо ра ди о ни цу за на став -
ни ке и учи те ље на ко јој ће им
наш ко лек тив ука за ти на шта
да обра те па жњу при ли ком ра -
да с де цом ко ја има ју ау ти зам –
ре кла је Ка та ри на Јо цић.

Без пре ци зних по да та ка

Пре ма ње ним ре чи ма, код нас
не по сто ји пре ци зна ста ти сти -
ка о бро ју де це са ау ти змом.
По је ди ни из во ри на во де да их
у Ср би ји има око 2.500, али
ис ку ство, твр ди Јо ци ће ва, го -
во ри да је тај број мно го ве ћи.

У шко ли „Ма ра Ман дић”, ко -
ју по ха ђа две сто ти не де це, њих
два на е сто ро има ау ти зам и
њима та уста но ва ну ди спе ци -
фич не трет ма не ка квих не ма
у дру гим шко ла ма: ло го пед ски
трет ман, сен зор ну со бу, ре е ду -
ка ци ју пси хо мо то ри ке и трет -
ма не фи зи о те ра пе у та.

Ау ти зам ни је мен тал на бо -
лест, већ је то сло же ни раз вој -
ни по ре ме ћај ко ји се обич но
ја вља то ком пр ве три го ди не
жи во та. На ста је као по сле ди -
ца раз ли чи тих фак то ра ко ји
ути чу на раз вој мо зга, ње го ву
струк ту ру и функ ци о ни са ње.
Ис по ља ва се кроз про бле ме у
чул ном опа жа њу, го во ру, ми -
шље њу и раз у ме ва њу со ци јал -
них си ту а ци ја.

Где гре ши мо

Нај но ви ја ис тра жи ва ња по ка -
зу ју да се ау ти зам ја вља код
јед ног де те та на сто ро ђе них, а
мо же се де си ти у сва кој по ро -
ди ци, без об зи ра на ра сну, на -
ци о нал ну или ет нич ку при пад -
ност, со ци јал ни или еко ном -
ски ста тус. Че тво ро стру ко је
уче ста ли ји код де ча ка не го код
де вој чи ца.

– Нај че шће гре шке ко је при -
пад ни ци ши ре по пу ла ци је чи -
не ка да је реч о осо ба ма са ау -
ти змом, ти чу се раз у ме ва ња ове
симп то ма то ло ги је, као и на чи -
на ко му ни ка ци је с њи ма. У на -
шој шко ли ре дов но при ре ђу је -
мо ра ди о ни це на ко ји ма еду ку -
је мо де цу, на став ни ке и ши ру
дру штве ну за јед ни цу о то ме ка -
ко да раз у ме ју осо бе са ау ти -
змом и њи хо ве по тре бе. Ве о ма
је ва жно да при ли ком ко му ни -
ка ци је с њи ма искре но из ра зи -
мо осе ћа ња. Они то пре по зна ју
и це не – по ја сни ла је Јо ци ће ва.

Пре ма ње ним ре чи ма, про -
бле ми с ко ји ма се да нас су сре -
ћу де ца и од ра сли са ау ти змом
у на шем гра ду, ти чу се пре све -
га њи хо ве со ци јал не ин клу зи је
и за по шља ва ња, а при мет но је
и да њи хо вим ро ди те љи ма не -
до ста је од го ва ра ју ћа по др шка.
Лек за ау ти зам ни је про на ђен,
па је осо ба ма с тим по ре ме ћа -
јем по треб на по др шка то ком
це лог жи во та. Уз раз ли чи те те -
ра пи је, стру чан рад, те пу но љу -
ба ви, па жње и стр пље ња од нај -
ра ни јег уз ра ста, мо гу ће је, твр -
де струч ња ци, мно го по сти ћи.

Д. Ко жан

СВЕТ СКИ ДАН ОСО БА СА АУ ТИ ЗМОМ

УМЕ СТО ЛЕ КО ВА, ПОТРЕБНИ СУ
РАЗ У МЕ ВА ЊЕ И ПОДРШКА

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

Не ка ваш осмех бу де
хо ли вуд ски

До ве ди те свој осмех до са вр -
шен ства без не по треб ног бру -
ше ња зу ба. Ви ни ри, по зна ти и
као фа се те, нај та ње су ке ра -
мич ке на док на де и иде ал но ре -
ше ње за про ме ну бо је, об ли ка
и ве ли чи не зу ба.

Цен тар за хит ну и ре ста у ра -
тив ну сто ма то ло ги ју „Ни ко -
дент ме дик” ис ти че се ква ли -
те том услу га, са вре ме ном опре -
мом, про фе си о нал ним и љу -
ба зним осо бљем и при јат ним
ам би јен том, па се све ве ћи број
на ших су гра ђа на од лу чу је за
услу ге те сто ма то ло шке ор ди -
на ци је, ко јом ру ко во ди др Ђор -
ђе Ни ко лић.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
на ших су гра ђа на и су гра ђан -
ки, у „Ни ко ден ту” су при пре -
ми ли ве ли ке но во го ди шње
поспу сте.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед, пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2. По се ти те
„Ни ко дент ме дик”, осе ти те спој
на у ке и умет но сти, ожи ви те
свој осмех и жи ви те за исти,
јер је упра во осмех ваш нај бо -
љи адут!

Д. К.

Ђаци и професори у уличној акцији делили балоне и брошуре

Пред сед ник Ср би је Алек сан -
дар Ву чић из ја вио је про шле
не де ље у Бу ку ре шту, на кон би -
ла те рал ног са стан ка с пре ми -
јер ком Ру му ни је Ви о ри ком
Дан ћи лом, да су раз го ва ра ли о
из град њи ау то-пу та Пан че во –
Те ми швар, ко ји је, ка же, од
огром ног зна ча ја за раз вој обе -
ју др жа ва и за гра ђа не Ср би је
и Ру му ни је.

Алек сан дар Ву чић је ре као
да је ве о ма ва жно да се на пра -
ви ау то-пу т, јер ће то зна чи ти
бо ље еко ном ско по ве зи ва ње,
као и бо ље кон так те по слов -
них љу ди, али и свих гра ђа на
обе ју зе ма ља.

Он је ука зао на то да би тај
пут био по себ но зна ча јан за
Ру му не ко ји жи ве у ју жном и
ис точ ном Ба на ту, и за Ср бе у
ба нат ском де лу Ру му ни је, за
све оне ко ји, ка же, пред ста -

вља ју мост сарадње из ме ђу две
зе мље.

Тај ау то-пу т Пан че во –Те ми -
швар би ће од ве ли ког зна ча ја
за наш раз вој, а скра ти ће, на
при мер, за 300–350 ки ло ме та -
ра пут од Ру му ни је до Ве не ци -
је, где је жи вео и да нас жи ви и
ра ди ве ли ки број Ру му на.

То еко ном ско по ве зи ва ње још
ви ше ће уна пре ди ти са рад њу
на ших зе ма ља.

Јед на од те ма раз го во ра би -
ли су и гра нич ни пре ла зи и
же ле зни ца, али, ис ти че, нај ва -
жни ја је из град ња ау то-пу та.

Са мо че ти ри да на ка сни је
пот пред сед ни ца Вла де Ср би је

и ми ни стар ка гра ђе ви нар ства
Зо ра на Ми хај ло вић са оп шти -
ла је да ће сле де ће го ди не по -
че ти град ња ау то-пу та од Бе о -
гра да до Зре ња ни на, ду гог 58
ки ло ме та ра. 

ГРАДИЋЕ СЕ САОБРАЋАЈНИЦА ДО ТЕ МИ ШВАРА

Ау то-пут ће од Пан че ва
водити на две стране

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 рећи

да др Љу би цу Ла зић ко ле ге
сма тра ју јед ним од нај бо -
љих ди јаг но сти ча ра у на шој
зе мљи.

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

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

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

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

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

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

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -

лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до дат -
не хи рур шке и кон сул та тив -
не пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе 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.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

СЕ ДАМ ДЕ СЕТ МИ НУ ТА ПУ ТА

Ва зду шна уда ље ност између Пан че ва  и Те ми швара је 

108,3 км. Са да шњи пут из ме ђу два гра да, пре ко Вр шца,

од но сно пре ла за Ва тин, дуг је 144 ки ло ме тра. Бр зи ном до -

зво ље ном на ау то-пу ту сти за ло би се за сат и де сет ми ну та.

Пре ко Зре ња ни на, ако пр во бу де из гра ђен тај ау то-пу т,

уда ље ност ће би ти 177 км.

Аутизам се јавља код
једног детета на сто
рођених, а може се
десити у свакој
породици без обзира
на националну
припадност или
социјални статус.



Да на пра вим па ра ле лу из ме ђу фуд бал ске утак ми це и из -
бор не – сло жи ће те се да је са свим све јед но да ли на те ре -
ну има 10 или 13 игра ча у јед ном ти му, све до кле је дан
тим игра ве за ним но га ма и ру ка ма, а дру ги се ко ри сти и
беј збол па ли ца ма.

(Ди рек тор Цен тра за ис тра жи ва ња, тран спа рент ност и
од го вор ност Ра ша Не дељ ков, „Да нас”, 29. март)

* * *
Пре ма ме диј ској сли ци, Ср би ја фак тич ки ни је ни по че ла
при ступ не пре го во ре. Број из ве шта ја о отво ре ним пре го -
ва рач ким по гла вљи ма је ско ро на ни воу ста ти стич ке гре -
шке. Тих из ве шта ва ња не ма. Из у зе так је По гла вље 35, а
то је – Ко со во. На осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња чо век
би мо гао да по ми сли да је спољ но по ли тич ки при о ри тет
Ср би је да по ста не пе де сет и дру га аме рич ка др жа ва или
ру ска гу бер ни ја, а не чла ни ца Европ ске уни је – на САД
от па да нај ви ше вре ме на, а Ру си ја је нај по зи тив ни је пред -
ста вље на, док су по ли ти ча ри Европ ске уни је на дну та бе -
ле за сту пље но сти у ме ди ји ма.

(Ди рек тор Би роа за дру штве на ис тра жи ва ња Зо ран Га -
ври ло вић, DW, 28. март)

* * *
Ну шић је пре ва зи ђен! Не ма тог ко ме ди о гра фа ко ји уме
ово да сми сли, не ма те глу мач ке тру пе ко ја уме ово да
од и гра. Не ма тог ре ди те ља ко ји уме ова кву по де лу уло га
да на пра ви да и по след њег ама те ра упо сли; ни је још ви -
ђе на ко ме ди ја ко ју игра Ср би ја да нас.

(Глу мац Ла не Гу то вић, „Да нас”, 1. април)

* * *
На жа лост, ко му ни стич ки по крет у Ср би ји је, али не са -
мо у њој, од пар ти је ко ја је уз мно го жр та ва и са мо пре -
го ра у нај те жим усло ви ма На род но о сло бо ди лач ког ра та
под ста кла и успе шно оства ри ла ау тен тич ну со ци јал ну
ре во лу ци ју, на кра ју свог по сто ја ња из вла сти то га би ћа
из не дрио и во ђе и по ли тич ке сна ге оне ан ти со ци ја ли -
стич ке, ан ти рад нич ке, ан ти ју го сло вен ске и ци ви ли за -
циј ски не сум њи во на зад њач ке на ци о на ли стич ке кон -
тра ре во лу ци је, ко ја је као цу на ми ра зо ри ла сва до стиг -
ну ћа, вред но сти и те ко ви не за ко је су се бо ри ле ге не ра -
ци је истин ских ко му ни ста-ре во лу ци о на ра. Од го вор на
пи та ње ка ко се де си ло то спек та ку лар но по ли тич ко са -
мо у би ство из исто риј ске са мо за се де, ве руј те ми, не успе -
вам да на ђем.

(По след њи ју го сло вен ски (Ти тов) ам ба са дор у Лон до -
ну Жи ван Бе ри са вље вић, „Осло бо ђе ње”, 31. март)

* * *

* * *
По ру ка ко ју филм „Дух вре ме на” но си је го ле мо зло у од -
ре ђе ном кон тра сту на ци ви ли за ци ју у ко јој жи ви мо. То
зло нам се по но во ука за ло де ве де се тих го ди на про шлог
ве ка. Увек по сто ји опа сност од агре сив ног на ци о на ли зма
ко ји не ште ди ни нај кул тур ни је сре ди не као што је Ду -
бров ник. Имам ути сак да је „Оку па ци ја” ју че на пра вље -
на ко ли ко је ак ту ел на у од но су на сва ко дне ви цу у ко јој
жи ви мо.

(Ре ди тељ Лор дан За фра но вић, „Тан југ”, 30. март)

* * *
На осно ву до ступ них ин фор ма ци ја мо же се за кљу чи ти
да има еле ме на та не за ко ни тих по сту па ка то ком при -
прем них ра до ва за град њу гон до ле пре ко Ду на ва, од Ка -
ле мег дан ске твр ђа ве до Ушћа на Но вом Бе о гра ду. Одо -
бре ње за се чу ста ба ла до не то је 8. мар та, а већ 13. мар та
су по се че на. Ре ше ње по ста је пра во сна жно тек на кон 15
да на осим у слу ча ју да се стра не од рек ну пра ва на жал бу.
Ре ше ње ни је би ло пра во сна жно и се ча ни је мо гла да бу -
де спро ве де на. За што се то ли ко жу ри ло, ми то не зна мо,
са мо мо же мо да на слу ти мо да има не ке ве зе са ста вом
струч не ко ми си је оп шти не Ста ри град и За во да за за -
шти ту при ро де. Да кле, се ча фак тич ки не би би ла мо гу ћа
од 15. мар та до 15. ав гу ста.

(Адво кат и пред сед ник УО Ре гу ла тор ног ин сти ту та за
об но вљи ву енер ги ју Јо ван Ра јић, Ра дио „Сло бод на Евро -
па”, 2. април)

* * *
СНС че сто из да је са оп ште ња, у ко ји ма по сто ји мо ме -
нат – не мој те ви на ма да со ли те па мет, а шта је би ло у
ва ше вре ме. То је ло ша по ру ка на ма, као гра ђа ни ма,
ми као код До ма но ви ћа у „Дан ги” би ра мо ко ће да нас
ја ше, то је је ди но што ми сме мо да се пи та мо. А ако је
не ко ја хао ра ни је, то је са свим до во љан ар гу мент да се
ле га ли зу је са да шње ја ха ње ре жи ма. Ако сте сме ли ви,
сад сме мо и ми, го то во да је по ште но што је наш ред
до шао, а кад наш ред ис тек не, опет мо же те ви... И ко ту
уоп ште не што пи та гра ђа не. То од го ва ра свим по ли ти -
ча ри ма и ни ко не ће то да ре ши, од но сно да пу ца се би у
„но ге”.

(Му зи чар и пи сац Мар че ло, те ле ви зи ја Н1, 28. март)
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КОНЦЕПТ

ОДР ЖА НО ДЕ ВЕ ТО ОКУ ПЉА ЊЕ ГРА ЂА НА

Убе ди ти мла де да оста ну на се лу
Го во ри ли Јо ван 
Не го ван, Вла ди мир
Га јић и Не над 
Ку ла чин

Де ве том про те сту „1 од 5 ми -
ли о на”, 29. мар та, ко ји је за -
по чет ис пред Кул тур ног цен -
тра на Кор зоу, при су ство вао је
ве ли ки број гра ђа на. Го вор ни -
ци су би ли пред сед ник удру -
же ња „Пан че вач ки ра та ри” Јо -
ван Не го ван, адво кат Вла ди -
мир Га јић и но ви нар Не над
Ку ла чин.

Не го ван је при чао у име по -
љо при вред ни ка. Ње го во ми -
шље ње је да је власт од го вор на
за оси ро ма ше ње па о ра, а мо -
гу ћа по сле ди ца то га је на пу -
шта ње се ла. По љо при вред ни -
ци тра же да се суб вен ци је вра -
те на 100 евра по хек та ру, као
и да Вла да мла ди ма обез бе ди
по два де сет хек та ра зе мље на
кре дит од два де сет го ди на с
го ди шњом ка ма том од је дан
од сто, ка ко би их „убе ди ла” да
оста ну на се лу.

Члан На род не стран ке Га јић
ре као је да се ов де ра ди о

„побуни на ро да, јер су вра та
де мо кра ти је за тво ре на”. Под -
ву као је да је нај ва жни је ула -
га ње у про све ту и по звао гра -
ђа не да 13. апри ла до ђу у Бе о -
град на ве ли ки про тест.

Ку ла чин, ко ји је на Те ле ви -
зи ји Ша бац је дан од ау то ра
еми си је „До бар, лош, зао”, ка -
зао је да су „про те сти до каз да
се на род по сле шест го ди на
про ве де них у сну ко нач но про -
бу дио”. Овај но ви нар зах те ва
пот пу ну сло бо ду ме ди ја, ка ко
би се мо гли чу ти раз ли чи ти
ста во ви, а у ве зи са овим оче -

ку је по моћ при ја те ља из Европ -
ске уни је. Он лич но не ма ни -
шта про тив обра ћа ња по ли ти -
ча ра, а пре ма ње го вим ре чи -
ма, на про те сти ма су хра бри
љу ди.

Про тест је за вр шен шет њом
цен трал ним град ским ули -
цама.

По сле пр вог ре ба лан са
у град ској ка си
5.753.000.000 ди на ра

Мо ти ва ци ја 
пре за у зе те де це 
глав ни по сао РЦТ-а
„Ми хај ло Пу пин”

Град ски већ ни ци су 29. мар та
пред со бом има ли два де сет та -
ча ка днев ног ре да. Би ло је ту и
ва жних те ма, али и оних тех -
нич ко-ад ми ни стра тив них.

Пр ви ово го ди шњи ре ба ланс
бу џе та пред ста вио је на са мом
по чет ку сед ни це Пре драг Жив -
ко вић, за ме ник гра до на чел ни -
ка ко ји се ба ви град ским фи -
нан си ја ма.

До дат на сред ства

Он је нај пре ре као да се ра ди
о стан дард ној про це ду ри и
додао:

– Ка да смо пла ни ра ли бу -
џет, зна ли смо да ће мо пре ба -
ци ва ти не у тро ше на сред ства из
прет ход не го ди не. Овог пу та
то је из нос од 895 ми ли о на ди -
на ра. По ред то га, на осно ву
оства ре ња при хо да из пр ва три
ме се ца 2019, до шли смо до
про це на да ће вр ло ве ро ват но
би ти по ве ћа ња код по ре за на
имо ви ну за око 30 ми ли о на ди -
на ра и по ре за на за ра де за 20
ми ли о на. Ипак, нај ве ћа став ка
ко ја је ути ца ла на по ве ћа ње
при хо да кла сич не бу џет ске по -
тро шње је сте до бит јав них ко -
му нал них пред у зе ћа. ЈКП „Гре -
ја ње” је про шле го ди не оства -
ри ло до бит од око 66 ми ли о на
ди на ра, ЈКП „Во до вод и ка на -
ли за ци ја” око 33 ми ли о на, а
ми смо про јек то ва ли 20 ми ли -
о на. До бро је да смо се пре ва -
ри ли за то ли ко. Про це не су да
ће мо до кра ја го ди не, ка да и
оста ли до ста ве из ве шта је, има -
ти још око 90 ми ли о на ди на ра
по овом осно ву. За кључ но с
тим, укуп но по ве ћа ње при хо -
да кла сич не по тро шње из но си
око 150 ми ли о на.

Жив ко вић је ка зао да је у
ме ђу вре ме ну гра до на чел ник
пот пи сао уго вор са Упра вом за
ка пи тал на ула га ња АП Вој во -
ди не, ко јим су опре де ље на сред -
ства за из град њу тре ће фа зе
по та ми шког ко лек то ра, у из -
но су од 95 ми ли о на ди на ра.

Та ко ђе, при хо ди од за ку па по -
љо при вред ног зе мљи шта уве -
ћа ни су за око 15 ми ли о на ди -
на ра, а ту је и по тен ци јал но
кре дит но за ду же ње од 300 ми -
ли о на ди на ра.

– Укуп но по ве ћа ње свих при -
хо да и при ма ња је 674.266.000
ди на ра, што зна чи да бу џет са -
да из но си 5.753.000.000. На -
пра вљен је рас по ред по обла -
сти ма, углав ном је но вац до -
дат, али би ло је и дра стич них
сма ње ња код ко му нал них де -
лат но сти – су ма је пре по ло -
вље на. Ур ба ни зам и про стор но
пла ни ра ње „по ја ча ни” су за око
300 ми ли о на ди на ра – за кљу -
чио је Жив ко вић.

За ме ник гра до на чел ни ка се
освр нуо и на кре дит но за ду -
жи ва ње за фи нан си ра ње ка -
пи тал них ин ве сти ци о них рас -
хо да из 2016. Ра ди се о дру гој
фа зи из град ње по та ми шког
ко лек то ра и су ми од 6.333.000
ди на ра. Про це на је да ће би -
ти уште де од 115.000 ди на ра,
што ће би ти упо тре бље но за
из ра ду тех нич ке до ку мен та -
ци је за те рен у Ме ди цин ској
шко ли и из град њу огра де око
те ре на.

До ла зе мла ди ис тра жи ва чи

По што је про шао рок за јав ни
увид, усво јен је Ела бо рат о
оправ да но сти оту ђе ња не из гра -
ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта
у се вер ној ин ду стриј ској зо ни,
ко је ће не по сред ном по год бом,
без на кна де, пре у зе ти не мач ка
ком па ни ја ZF, са се ди штем у
Пан че ву. Као што смо већ пи -
са ли, 9,2 хек та ра ZF-у је нео п -
ход но за дру гу фа зу ин ве сти -
ци је, чи ја је вред ност 60 ми -
ли о на евра.

За тим, пред ста вље ни су го -
ди шњи из ве шта ји о ра ду Са ве -
та за здра вље и о ре а ли за ци ји
Пла на јав ног здра вља гра да
Пан че ва за 2018, као и план за
2019. Из ве сти лац је ка зао да је
на ша ло кал на са мо у пра ва по -
др жа ла про грам ко ји је је дин -
ствен у др жа ви – по се те пе ди -
ја тра и ги не ко ло га свим на се -
ље ним ме сти ма с на ше те ри -

то ри је, што од лич но функ ци о -
ни ше већ се дам го ди на.

Сле де ће тач ке днев ног ре да
од но си ле су се на из ве штај о
ра ду у 2018, као и пла но ви ма
за 2019. го ди ну Ре ги о нал ног
цен тра за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин”. Ру ко во ди лац те уста но ве
др Дра го љуб Цу цић ре као је:

– Ула зи мо у два де се ту го -
ди ну ра да Цен тра. Ишли смо
уз ла зном пу та њом и на шу ста -
бил ност одр жа ва мо. Не ра ди -
мо с де цом Цен тра, већ с нај -
бо љом де цом гра да: је дин стве -
ни смо по то ме што око три -
ста та лен то ва них уче ни ка бес -
плат но бо ра ви на Див чи ба ра -
ма, а две ста њих го ди шње иде
на јед но днев не струч не екс -
кур зи је. Оно на че му ми ра -
ди мо, је сте мо ти ва ци ја пре за -
у зе те де це. То нам је глав ни
по сао. Ове го ди не смо се осме -
ли ли да, по што нам је при -
зна то да од лич но ра ди мо

ликов не и књи жев не кон кур -
се на ни воу Ср би је, ор га ни зу -
је мо цен трал ну про сла ву и до -
де лу на гра да у Бе о гра ду, па у
Пан че ву.

Он је до дао да је пан че вач ки
цен тар нај ста бил ни ји у на шој
зе мљи, па ће у гра ду ор га ни зо -
ва ти и др жав но так ми че ње у

ис тра жи вач ким ра до ви ма и „све
ће про ћи ка ко смо за ми сли ли,
јер има мо до бар тим”.

Ау то бу ска ста ни ца 
„Ба гре мар”?

По том су утвр ђи ва ни на чи ни
и усло ви за оту ђе ње ста но ва у
јав ној сво ји ни Гра да ра ди трај -
ног ре ша ва ња стам бе них по -
тре ба из бе гли ца. Ре сор на чла -
ни ца Ве ћа Су за на Јо ва но вић
об ја сни ла је да се ра ди о про -
јек ти ма из 2006. го ди не. Ста -
на ри има ју пра во да пот пи шу
уго вор о ку по ви ни стам бе них
је ди ни ца у ко ји ма жи ве. По -
тра ја ла је про це ду ра, а са да су
се сте кли усло ви за ку по про -
да ју: 50 од сто вред но сти ста -
но ва се от пи су је по што је то -
ли ка би ла и до на ци ја, а оста -
так ста на ри мо гу да пла ћа ју у
240 ра та.

Те ма сле де ћих шест та ча ка
би ло је оту ђе ње пар це ла гра -
ђе вин ског зе мљи шта у се вер -
ној ин ду стриј ској зо ни. С фир -
ма ма ко је су на ли ци та ци ји по -
ну ди ле нај ви ше из но се нов ца
би ће скло пље ни уго во ри. Удру -
же ње пен зи о не ра Ср би је „Не -
за ви сност” и Ру ко мет ни клуб
„Ди на мо” ући ће у за куп по -
слов них про сто ра у гра ду, ван
по ступ ка јав ног над ме та ња.

На кра ју је пред ста вљен На -
црт од лу ке о усва ја њу кон це -
си о ног ак та за по ве ра ва ње

обавља ња де лат но сти до ма ћег
ли ниј ског пре во за пут ни ка на
те ри то ри ји гра да и из град ње
но ве ау то бу ске ста ни це, што је
у ве зи с про це ду ром о јав но-
при ват ном парт нер ству. Пре -
ма на ја ва ма, тре ба ло би да ста -
ни ца „ник не” на ме сту не су ђе -
не ха ле „Ба гре мар”.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

БУ ЏЕТ ГРА ДА ЗНАТ НО УВЕ ЋАН

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Др Драгољуб Цуцић:
„Не радимо с децом
Центра, већ с
најбољом децом
града: јединствени
смо по томе што око
триста талентованих
ученика бесплатно
борави на
Дивчибарама”.

Сузана Јовановић:
„Стекли су се сви
услови за трајно
решавање стамбених
потреба избеглица”.

Све одлуке донете су једногласно

СКУП ШТИ НА ГРА ДА 5. АПРИ ЛА

Ве ли ка ве ћи на ов де по ме ну тих те ма, као и оних ко је су

већ ни ци об ра ђи ва ли у по след ња два ме се ца би ће пред мет

ин те ре со ва ња од бор ни ка Скуп шти не гра да Пан че ва. Ти гран

Киш, пред сед ник тог те ла, са звао је сед ни цу за 5. април, а

има ће 49 та ча ка днев ног ре да, уко ли ко се, у по след њем тре -

нут ку, као што се че сто де ша ва, њи хов број не по ве ћа.
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Ме ђу на род ни дан књи ге за де цу обе -
ле жа ва се сва ког 2. апри ла. Уста но -
вљен је 1967. го ди не на осно ву од -
лу ке Уне ска, ка ко би се де ци сла ла
по ру ка о ма ги ји књи жев ног на дах -
ну ћа и ва жно сти раз ви ја ња љу ба ви
пре ма пи са ној ре чи. Дан књи ге за
де цу про сла вља се на дан ро ђе ња
Хан са Кри сти ја на Ан дер се на, твор -
ца мно гих бај ки и пе са ма ко је су
обе ле жи ле де тињ ство ге не ра ци ја де -
це ши ром пла не те. Ове го ди не до -
ма ћин ове ма ни фе ста ци је је Ли тва -
ни ја, под сло га ном „Књи ге нам по -
ма жу да успо ри мо”.

У Ср би ји се овај дан обе ле жа ва
ни зом ак тив но сти. У го то во свим
гра до ви ма у би бли о те ка ма се ор га -
ни зу ју про гра ми за де цу: раз го во ри
с деч јим пи сци ма, пред ста вља ње но -
вих књи жев них де ла, ли те рар ни и
ли ков ни кон кур си, ра ди о ни це и раз -
ли чи те ма ни фе ста ци је. Пи та ли смо
на ше су гра ђа не ко ли ко је чи та ње
књи га де ци бит но и ка ко оно ути че
на њих.

ИВА НА ЈО ВА НО ВИЋ, 
еко но ми ста за ца ри не:

– Мо ја ћер ка је вр ло ма ла, има три
го ди не, и са да јој чи там при че за тај
уз раст „Ма ша и ме двед” и бај ке за де -
цу. Ва жно ми је да је то ин те ре су је.
Ми је сти му ли ше мо да има кон такт с
књи гом, да јој не бу де глав ни ин те рес
те ле фон. Ве о ма је бит но да де те чи та
ка ко би раз ви ло свој го вор и по ве ћа ло
фонд ре чи да би се бо ље из ра жа ва ло.

СА ЊА МАЉ КО ВИЋ, про свет ни 
ин спек тор у Град ској упра ви:

– Де ци чи там књи ге, по ма жем им
при чи та њу обим них лек ти ра. Ва жно
је да де ца стек ну на ви ку да чи та ју и да
бо га те реч ник, јер чи та њем до жи вља -
ва ју но ва ис ку ства и раз ви ја ју ма шту.

ЗА ГОР КА ПО ПО ВИЋ, пен зи о нер:
– Не мам уну ке, та ко да одав но ни -

сам чи та ла деч је књи ге. Ве ру јем да је
ва жно чи та ти де ци књи ге и да на тај
на чин опле ме њу је мо сво ју ду шу. Во -
ле ла бих да по но во про чи там не ку
деч ју књи гу, а са да ве ро ват но и хо ћу.

ДА МИР ЗУ БО ВИЋ, сто лар:
– Сма трам да је ва жно де ци чи та -

ти књи ге. Тре нут но не мам де це, али
мо ја су пру га и ја пла ни ра мо у бу дућ -
но сти. Искре но, је два че кам да чи -
там сво јој де ци.

СЛА ВО ЉУБ МАР ЈА НО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Не мам уну ке, али имам де цу и
њи ма ни сам че сто чи тао, али то су ра -
ди ли њи хо ви ба ка и де ка. Сма трам да
је од ве ли ке ва жно сти да де ца чи та ју,
исто ко ли ко је ва жно и за од ра сле.

РАЈ КО БУ ЉУ ГИЋ, пен зи о нер:
– Ка да је мо ја ћер ка би ла ма ла, и

су пру га и ја смо јој чи та ли. Са да за вр -
ша ва фа кул тет и по но сни смо на њу.
Ус пе ли смо да јој при бли жи мо пра ве
вред но сти. Не по др жа вам чи ње ни цу
да су де ца да нас окре ну та те ле фо ни -
ма, већ сма трам да је нео п ход но да
љу ди чи та ју, да опле ме њу ју се бе и има -
ју бо љу мо гућ ност ко му ни ка ци је.

Ан ке ти ра ле: Иси до ра Да дић и 
Ка та ри на Сто ја нов

Д. ЗУБОВИЋЗ. ПОПОВИЋ С. МАРЈАНОВИЋ Р. БУЉУГИЋ

КОЛИКО ЈЕ ВАЖНО ЧИТАТИ ДЕЦИ?

Књиге обогаћују душу и речник

С. МАЉКОВИЋИ. ЈОВАНОВИЋ

ХРОНИКА

Пр вим во зом у град
дошао ма ђар ски 
ми ни стар тр го ви не

Без бо ја зни да ће мо зи ми
би ти од се че ни од све та

У уто рак, 9. апри ла, же ле знич ки пре -
воз у на шем гра ду пу ни 125 го ди на.
Овај вре дан ју би леј, с об зи ром на „мр -
ша ву” са да шњост ло кал ног же ле знич -
ког пре во за, про шао би не за па же но
да ни је ак тив но сти Клу ба љу би те ља
же ле зни це.

Јо сип Ве бер, пред сед ник Клу ба, по -
ну дио је гра ђа ни ма крат ку исто ри ју
же ле зни це и на ја вио да ће у са рад њи
са срп ским же ле знич ким ком па ни ја -
ма, овим по во дом, би ти отво ре на стал -
на по став ка фо то гра фи ја у че ка о ни -
ци ста ни це Пан че во –Ва рош.

По ве за ни са све том

Же ле зни ца је у Пан че во сти гла 1894.
го ди не из прав ца Ки кин де и Зре ња -
ни на. Пру гу је гра ди ло „То рон тал ско
ви ци нал но дру штво”, уз по моћ ло -
кал них упра ва из ме ста кроз ко ја је
про ла зи ла пру га.

Све ча ни воз на но во о тво ре ној пру -
зи сти гао је у ста ни цу Пан че во –Ва -
рош из Ве ли ког Беч ке ре ка 9. апри ла
у под не. Пред став ни ци град ске вла -
сти и гра ђан ство до че ка ли су ви со ке
зва ни це и го сте ко ји су би ли у во зу.
На че лу де ле га ци је на ла зио се Бе ла
фон Лу кач, ма ђар ски ми ни стар тр го -
ви не, ко ји ни је крио за до вољ ство што
је и овај део Ба на та до био ди рект ну
ве зу с Бу дим пе штом и Бе чом.

Пан че во је од то га да на укљу че но
у ве ли ку шин ску мре жу ко ја је по ве -
зи ва ла све зе мље европ ског кон ти -
нен та. Ви ше ни је би ло бо ја зни да ће
у зим ским ме се ци ма, због об у ста ве
пло вид бе на Ду на ву и Та ми шу, као
и сне жних не по го да, наш град би ти
од се чен од све та. Тој по год но сти на -
ро чи то су се об ра до ва ли ин ду стри -
јал ци и тр гов ци, јер су не сме та но
мо гли да сво је про из во де пла си ра ју
то ком це ле го ди не.

Пан че вач ке не дељ не но ви не „До -
нау Те меш бо те”, ко је су из ла зи ле на
не мач ком је зи ку, у бро ју од 8. апри ла
1894. го ди не на на слов ној стра ни об -
ја ви ле су текст о до ла ску же ле зни це у
Пан че во. Из ме ђу оста лог, у ње му стоји:

„Де ве ти април 1894. го ди не оста -
ће у исто ри ји на шег гра да као зна -
ча јан да тум. Су тра шње отва ра ње пру -
ге Ве ли ки Беч ке рек – Пан че во до не -
ће ве ли ку до бро бит Пан чев ци ма и
са мом гра ду. Овом ра до сном при -
ли ком ми по здра вља мо кра љев ског
ма ђар ског ми ни стра тр го ви не Бе лу
фон Лу ка ча дво стру ком ра до шћу за
ње го ву бри гу. Ми по здра вља мо све
оста ле фак то ре ко ји се ни су бо ја ли
ни ка квих жр та ва, мо рал них и ма те -
ри јал них, за отва ра ње ове же ле знич -
ке пру ге. Же ле зни ца је по себ но при -
бли жи ла зе мљо рад нич ке ди стрик те

глав ним тр жи шти ма. Ство ри ла је не -
рас ки ди ве ве зе из ме ђу кра је ва у ко -
ји ма се про из во де си ро ви не и ин ду -
стриј ских ме ста. Све ово ва жи и за
наш град Пан че во, ко ји је од да нас
укљу чен у ве ли ки свет ски са о бра ћај
ко јег пред ста вља не пре кид ни шин -
ски трак.”

Две го ди не ка сни је, 20. ав гу ста
1896, Пан че во је по ве за но пре ко Пе -
тро вог Се ла (да на шњег Вла ди ми ров -
ца) с Вр шцем и Ко ви ном. Том при -
ли ком из гра ђен је и но ви крак пру ге
ко ји је по ве зао ста ни це Пан че во –
Пред гра ђе и Пан че во –Ду нав, ко ја се
на ла зи ла у бли зи ни та ми шког при -
ста ни шта и та да шње пан че вач ке ин -
ду стриј ске зо не.

Музеј ска ком по зи ци ја

Од 1896. до 1935. го ди не ста ни ца
Пан че во –Ду нав би ла је за вр шна за
све во зо ве ко ји су до ла зи ли из ју го и -
сточ не Евро пе. Пут ни ци ко ји су ишли
у Бе о град, на ста вља ли су пу то ва ње
па ро бро ди ма с та ми шког при ста ни -
шта. Же ле знич ки мо сто ви на Та ми -
шу и Ду на ву из гра ђе ни су 1935. го -
ди не, па је Пан че во до би ло ди рект -
ну ве зу с гра до ви ма на кон ти нен ту.

Пут нич ки са о бра ћај са ста ни це на
Та ми шу оба вљао се до 2. ју на 1973,
а те рет ни до 1989. Ста нич ни ко ло -

се ци за јед но с пру гом до ста ни це
Пан че во –Вој ло ви ца де мон ти ра ни су
у про ле ће 1990. По ред та ми шке ста -
ни це Клуб је 1997. го ди не по ста вио
же ле знич ку му зеј ску ком по зи ци ју
ко ја на сим бо ли чан на чин чу ва успо -
ме ну на вре ме ка да су са о бра ћа ли
во зо ви.

Да на шња ста ни ца Пан че во –Глав -
на не ка да је има ла на зив Пан че во –
А е ро дром. Са гра ђе на је 1935, чи ме
је омо гу ћен ди рек тан до ла зак во зо -
ва из Су бо ти це, Ки кин де и Зре ња -
ни на, као и во зо ва из прав ца Ко ви -
на, Бе ле Цр кве, Ја ше То ми ћа, Вр -
шца и Али бу на ра. За вре ме Дру гог
свет ског ра та не мач ка вој ска је у ње -
ној бли зи ни има ла ма га ци не оруж ја
и наф те, па је сто га би ла стра те шки
ва жна. Кра јем 1991. го ди не по чео је
ка пи тал ни ре монт пру ге Бе о град –
Пан че во, то ком ког је ста ни ца елек -
три фи ко ва на.

Са ове ста ни це, до фе бру а ра 2012,
од ви јао се ди рек тан са о бра ћај ка бе -
о град ској глав ној ста ни ци и ка Бу -
ку ре шту. У мар ту 2014. го ди не за по -
че ти су ра до ви на ре кон струк ци ји и
из град њи дру гог ко ло се ка пру ге Пан -
че во –Бе о град, ко ји су за вр ше ни фе -
бру а ра 2017. Та да је из гра ђен и но ви
же ле знич ки мост на Та ми шу.

С. Трај ко вић

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦА У ПАН ЧЕ ВУ ПУ НИ 125 ГО ДИ НА

БО ГА ТА ИСТО РИ ЈА, „МР ША ВА” СА ДА ШЊОСТ

Од по чет ка 2019. го ди не ва же но ви
усло ви за од ла зак у ста ро сну и пре вре -
ме ну пен зи ју. Же не мо гу да оства ре
пра во на ста ро сну пен зи ју са ше зде сет
две го ди не и шест ме се ци жи во та и
ми ни мал но пет на ест го ди на ста жа оси -
гу ра ња за ко је су упла ће ни до при но си,
а му шкар ци са 65 го ди на жи во та и та -
ко ђе пет на ест го ди на ста жа.

Уко ли ко же на од лу чи да пре вре -
ме на оде у ста ро сну пен зи ју, мо ра ће
да са че ка пе де сет сед му го ди ну жи -
во та, а му шка рац још осам ме се ци
ви ше. Же не у овом слу ча ју мо ра ју
има ти још и три де сет осам и по го ди -
на ста жа, а му шкар ци че тр де сет.

Ви си на пре вре ме не ста ро сне пен -
зи је од ре ђу је се та ко што се из нос
ста ро сне пен зи је трај но ума њу је за
0,34 од сто за сва ки ме сец пре на вр -
ше них го ди на жи во та пред ви ђе них
За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу.

Оси гу ра ник мо же да про ве ри стаж
од но сно да ли је по сло да вац из ми рио
до при но се на шал те ру број 7 у пан че -
вач кој фи ли ја ли ПИО фон да, или мо -
же да под не се зах тев за из да ва ње ПИН
ко да и да стек не увид у сво је по дат ке
пре ко ин тер не та. Уко ли ко је стаж оства -
рен у не кој од бив ших ју го сло вен ских
ре пу бли ка, тре ба под не ти зах тев за по -
твр ду ста жа у овој фи ли ја ли, што ка -
сни је скра ћу је по сту пак за оства ри ва -
ње пра ва на пен зи ју.

Мо же се де си ти да за по сле ни ко ји
ра де на об ра ди пред ме та не рас по ла -
жу по треб ним по да ци ма или да по -
сто је из ве сне не ја сно ће из раз ли чи -
тих раз ло га. У том слу ча ју они (слу -
жбе ни ци ПИО фон да) од фир ме у ко -
јој је оси гу ра ник ра дио при ба вља ју
нео п ход не по дат ке о за ра ди, на кна ди
за ра де, ча со ви ма и бе не фи ци ра ном
рад ном ме сту.

По сту пак мо же по тра ја ти ако су
фир ме у ко ји ма је не ко оства рио услов
за пен зи ју под сте ча јем, ако је до ку -
мен та ци ја о за ра ди, на кна ди за ра де
и дру гим по да ци ма не до ступ на, ако
по сло да вац ни је из ми рио до при но се
за ПИО или ако је оси гу ра ник део
рад ног ста жа оства рио у ино стран -
ству. За кон ски рок за до но ше ње ре -
ше ња је ше зде сет да на.

Они ко ји су на еви ден ци ји На ци о -
нал не слу жбе за за по шља ва ње мо ра ју
да до ста ве ре ше ње о утвр ђе ном пра -
ву на нов ча ну на кна ду од но сно ре ше -
ње о пре стан ку нов ча не на кна де ко ју
до би ја ју од На ци о нал не слу жбе за за -
по шља ва ње.

М. М.

ПИО ФОНД ОД ГО ВА РА

За кон ски усло ви за 
оства ри ва ње пен зи је

НАША АНКЕТА

ГЛО БАЛ НА АК ЦИ ЈА

Уту ље ње сија ли ца
Наш град је и ове го ди не по др жао ак -
ци ју „Сат за на шу пла не ту”. Еко ло -
шки све сни Пан чев ци су 30. мар та, од
20.30 до 21.30, сим бо лич ним га ше -
њем све та ла на ше зде сет ми ну та да ли
свој до при нос очу ва њу пла не те и штед -
њи при род них енер гет ских ре сур са.
Ове го ди не, под сло га ном „Ски ни се с
пла сти ке, на ву ци се на при ро ду”, Свет -
ска ор га ни за ци ја за при ро ду упо зо ра -
ва на рас ту ћи про блем пре ко мер ног
ко ри шће ња пла сти ке и ње ног не а де -
кват ног од ла га ња, због че га сва ке го -
ди не осам ми ли о на то на ове ма те ри је
за вр ши у мо ри ма и оке а ни ма.

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не
сре ди не Град ске упра ве Пан че ва и
ЈКП „Хи ги је на” ор га ни зо ва ли су за
шко лар це ак ци ју пра вил ног раз вр ста -
ва ња ам ба ла жног от па да. Ђа ци су до -
но си ли пла стич не фла ше, кар тон ске
ку ти је и ли мен ке и од ла га ли их у на -
мен ске кон теј не ре ко ји су, за хва љу ју -
ћи ЈКП-у „Хи ги је на”, по ста вље ни у
њи хо вим школ ским дво ри шти ма. То -
ме су се при кљу чи ли и гра ђа ни.

ЈКП „Хи ги је на” ће об ја ви ти ре зул -
та те ак ци је нај ка сни је 5. апри ла.

З. Ст.

ГРАД СКЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ

Чи шће ње при о ба ља
Ове го ди не град ће спо ји ти обе ле жа -
ва ње 110 го ди на по сто ја ња све ти о ни -
ка на ушћу Та ми ша у Ду нав с три на е -
стом ма ни фе ста ци јом „Дан Ду на ва”
и ју би лар ном де се том „Еко-ре га том
Та миш”, ко ја ће тра ја ти пет да на.

С пан че вач ке град ске пла же 29. ма ја
кре ну ће еко-ре га та ка Ја бу ци. Су тра -
дан се иде у Гло гоњ, а он да се про ла зи
крај Сеф ке ри на и Опо ва. То ком пло -
вид бе ре га та ши ће чи сти ти при о ба ље
од ре ци кла бил ног плу та ју ћег от па да.
По ред пан че вач ких на у ти чар ских поса -
да, као и ка та ма ра на „Па ну ка” ТОП-а,
уче ство ва ће и по са де из Ја бу ке, Ри то -
пе ка, Вин че, Бе о гра да и Зе му на.

Пан че во ће би ти део ко ла жа од 28
на се ље них ме ста и гра до ва По ду нав -
ског ре ги о на Ср би је ко ји ће на ло кал -
ном ни воу син хро ни зо ва но по др жа ти
обе ле жа ва ње Да на Ду на ва. Наш град
ће ре а ли зо ва ти ма ни фе ста ци ју на еко -
ло шки, умет нич ки и спорт ски на чин.

Ове го ди не за за ин те ре со ва не су -
гра ђа не обез бе ђе ни су сви усло ви за
еко ло шко-во лон тер ско чи шће ње при -
о ба ља и ре ке.

С. Т.

Чувар успомена на време возова

Од 1896. до 1935. године
станица Панчево–Дунав
била је завршна за све
возове који су долазили 
из југоисточне Европе.
Путници који су ишли у
Београд, настављали су
путовање паробродима 
с тамишког пристаништа.



По кра јин ски се кре та ри јат за
ур ба ни зам и за шти ту жи вот -
не сре ди не спро во ди цен тра -
ли зо ва ну ак ци ју су зби ја ња
лар ви ко ма ра ца на те ри то -
ри ји це ле по кра ји не ра ди
обез бе ђи ва ња нор мал них
усло ва за жи вот гра ђа на и
успе шне здрав стве не за шти -
те ста нов ни штва. По љо при -
вред ни фа кул тет у Но вом Са -
ду за вр шио је пра ће ње по ја -
ва и број но сти по пу ла ци је
лар ви ко ма ра ца на те ри то -
ри ји АП Вој во ди не, ма пи ра -
не су ло ка ци је и са да је у

току лар ви цид ни трет ман ко -
ма ра ца у скла ду са ука за ним
по тре ба ма.

Су зби ја ње лар ви ко ма ра ца
из ва зду ха по че ло је 1. апри -
ла, у при о бал ном по ја су ре ка,
из ли ви ма, плав ним по вр ши -
на ма ре ка, ру кав ци ма и на те -
ри то ри ји за шти ће них под руч -
ја тре ћег сте пе на за шти те. Пре -
ма ре чи ма над ле жних, чи тав
про цес се спро во ди при ме ном
са вре ме них, еко ло шки при -
хва тљи вих пре па ра та и ме то -
да, за сно ва них на европ ским
прин ци пи ма.

Ка да је реч о су зби ја њу лар -
ви из ва зду ха, оно се оба вља

ви со ко се лек тив ним, би о ло -
шким пре па ра том ко ји де лу је

ис кљу чи во на лар ве ко ма ра ца
и не шко дљив је за оста ле жи -
ве ор га ни зме те ова кве трет -
ма не ни је по треб но по себ но
на ја вљи ва ти од га ји ва чи ма пче -
ла и не ма штет ног ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну.

Петак, 5. април 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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РО ДИ ТЕЉ СКИ ДИ НАР

ДЕ ЦА ВАС МО ЛЕ, ДАЈ ТЕ ПА РЕ ЗА ШКО ЛЕ

ДР ЖА ВА ДЕ ЛИ НО ВАЦ РЕ ЦИ КЛЕ РИ МА ЗА 2020. ГО ДИ НУ

Еко ло ги ја има сво ју це ну

ПО ЧЕ ЛА СЕ ЗО НА ЛО ВА НА КО МАР ЦЕ

На уда ру су лар ве

Ду го ва ња оста ју, а
рас пи су је се но ви
кон курс

Ре ци кла жна 
ин ду стри ја има 
ве ли ке про бле ме

Ми ни стар ство за шти те жи вот -
не сре ди не рас пи са ло је кон -
курс за до де ла под сти цај них
сред ста ва за по нов ну упо тре -
бу и ис ко ри шћа ва ње от па да
као се кун дар не си ро ви не или
за до би ја ње енер ги је и за про -
из вод њу ке са тре ге ри ца за ви -
ше крат ну упо тре бу за 2019.
го ди ну. Пра во уче шћа има ју
опе ра те ри по стро је ња за по -
нов но ис ко ри шће ње од но сно
трет ман от па да ко ји по се ду ју
до зво лу у скла ду са За ко ном
о упра вља њу от па дом, као и
про из во ђа чи пла стич них ке -
са тре ге ри ца за ви ше крат ну
упо тре бу, де бљи не пре ко 20
ми кро на.

Ка да је реч о фи нан си ја ма,
др жа ва ће фир ма ма ко је се
ба ве упо тре бом от пад не гу ме
као се кун дар не си ро ви не пла -

ти ти 18.000 ди на ра по то ни, а
они ма ко је их спа љу ју за до -
би ја ње енер ги је око 4.000 ди -
на ра по то ни. За ре ци кла жу и
ко ри шће ње от пад них уља као
се кун дар не си ро ви не из бу џе -
та Ср би је пла ћа се 10 ди на ра
по ки ло гра му (осим за от пад -
на је сти ва уља), а за спа љи ва -
ње пет ди на ра. Ре ци кле ри ће
до би ти 14 ди на ра за ре ша ва -
ње про бле ма от пад них стар -
те ра, аку му ла то ра и ин ду стриј -
ских ба те ри ја, а за ре ци кла жу
пре но сних аку му ла то ра или
стар те ра 145 ди на ра по ки ло -
гра му. Др жа ва ће из бу џе та
из дво ји ти 6.000 ди на ра по то -
ни за фир ме ко је про из во де
ке се тре ге ри це за ви ше крат ну
упо тре бу де бљи не пре ко 20
ми кро на, а за оне ко је са др же
би о ра згра ди ве ади ти ве око
9.000 ди на ра по то ни.

Ме ђу тим, Удру же ње ре ци -
кле ра Ср би је кра јем го ди не
упо зо ри ло је јав ност да ће се
на ша др жа ва су о чи ти с ве ли -
ким еко ло шким про бле мом
уко ли ко Вла да не пре ду зме
кон крет не ко ра ке на по љу ис -
пла те ду го ва фир ма ма ко је се
ба ве ре ци кла жом от па да.

Међу њи ма је и пан че вач ки
„Ре ци кла жни цен тар”, у вла -
сни штву ком па ни је „Бо жић и
си но ви”.

Ми ни стар ство за шти те жи -
вот не сре ди не већ три го ди не
у тзв. зе ле ни фонд из два ја ма -
ње нов ца за трет ман опа сног
от па да, прем да се то ком го -
ди не пре ра ди мно го ве ћа ко -
ли чи на. Ре ци кле ри се жа ле да
др жа ва не ис пу ња ва оба ве зе и
да ће би ти при ну ђе ни да
затворе сво ја по стро је ња и

отпу сте ви ше хи ља да рад ни ка
ко ји ра де у це лом си сте му
упра вља ња от па дом. Ако се то
до го ди, го ди шње ће се у Ср -
би ји та ло жи ти 70.000 то на от -
па да ко ји не ће има ти ко да
са ку пља и тре ти ра на за ко ном
про пи сан на чин. Ми ни стар -
ство за шти те жи вот не сре ди -
не у прет ход не две го ди не пла -
ти ло је са мо 70 од сто пре ра -
ђе них ко ли чи на, од но сно ако
бу џет на ме њен от па ду оста не
2,2 ми ли јар де ди на ре, ви ше

од 20 ми ли о на ки ло гра ма пре -
ра ђе ног от па да не ће би ти пла -
ће но. То је тре ћа го ди на за ре -
дом да ће др жа ва оште ти ти
фир ме ко је се ба ве овом
делатно шћу.

Ви ше од 1.000 пред у зе ћа чи -
ни си стем упра вља ња по себ -
ним то ко ви ма от па да и уру -
ша ва ње си сте ма пред ста вља
опа сност по здра вље на ци је.
То се не мо же на док на ди ти
ка сни јим де ло ва њем, а ште та
ће би ти не са гле ди ва.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПРО ТЕСТ ВАС ПИ ТА ЧА

Вр ти ћи ће 
ра ди ти нор мал но
Чла но ви пан че вач ког огран ка
Са мо стал ног син ди ка та пред -
школ ског вас пи та ња и обра зо -
ва ња Ср би је на ја ви ли су уче шће
11. апри ла на про те сту „Да ли
су пред школ ци про све та?” за -
по сле них у пред школ ским уста -
но ва ма, ко ји ће би ти одр жан у
Бе о гра ду. Тог да на вр ти ћи у Пан -
че ву ра ди ће нор мал но, а на про -
тест ће ићи са мо вас пи та чи ко -
ји су за вр ши ли сме ну.

Пре ма ре чи ма син ди ка ла ца,
про тест је за ка зан због ло шег
ма те ри јал но-со ци јал ног по ло -
жа ја за по сле них у пред школ -
ским уста но ва ма, за бра не за -
по шља ва ња, ко ја је до ве ла до
сма ње ног бро ја из вр ши ла ца (30
од сто за по сле них ан га жо ва но
на од ре ђе но вре ме), као и због
то га што по је ди не ло кал не са -
мо у пра ве ка сне са ис пла том
за ра да. Про блем пред ста вља и
то што се не по шту је за кон у
по гле ду нор ма ти ва, про сто ра
и бро ја упи са не де це.

У ЧЕ ТВР ТАК И ПЕ ТАК 
У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ

Пре да ва ње и
квиз о здра вљу

По во дом обе ле жа ва ња 7. апри -
ла – Свет ског да на здра вља, Цр -
ве ни крст Пан че во ор га ни зу је
овог че тврт ка и пет ка, 4. и 5.
апри ла, град ско так ми че ње „Шта
знаш о здра вљу”, на ме ње но
основ ци ма и сред њо школ ци ма.
По је дан пред став ник из обе ка -
те го ри је ко ји по ка же нај бо ље
зна ње пред ста вља ће наш град
на ре ви јал ној по кра јин ској смо -
три, 10. апри ла, у Но вом Са ду.

Пре по чет ка так ми че ња и у
че твр так и у пе так, од 10 са ти, у
Цр ве ном кр сту ће би ти при ре -
ђе на и пре да ва ња о здра вим сти -
ло ви ма жи во та. О тој те ми ће
го во ри ти Је ле на Кр стић, пе да -
гог из За во да за јав но здра вље
Пан че во, а до бро до шли су сви
на ши су гра ђа ни ко је ова те ма
ин те ре су је, као и они ко ји же ле
да по др же уче сни ке у кви зу.

ПО МЕ РА ЊЕ СКА ЗАЉ КИ

Че ка мо од лу ку ЕУ
Гра ђа ни ЕУ ће од лу чи ва ти о
пред ло гу ко ји је усво ји ла Европ -
ска ко ми си ја да се ка заљ ке на
ча сов ни ку ви ше не по ме ра ју, а
пре ма тврд ња ма пред став ни ка
Вла де Ср би је, на ша др жа ва ће
се ускла ди ти с том од лу ком. Вре -
ди ис та ћи да је уки да ње по ме -
ра ња вре ме на под зна ком пи та -
ња, јер је нео п ход но да се на ре -
фе рен ду му две тре ћи не ста нов -
ни штва ЕУ из ја сне да су за то.

Европ ски зва нич ни ци ис ти -
чу да ће се, уко ли ко гра ђа ни
при хва те пред лог ЕК, при сту -
пи ти из ра ди ди рек ти ве o ра чу -
на њу вре ме на и вре мен ским
зо на ма.

Не мач ка је пр ва за кон ски
уве ла лет ње ра чу на ње вре ме на
1916. го ди не, под стак ну та рат -
ном по тре бом за уште дом угља.
Бри тан ци су на лет ње ра чу на -
ње вре ме на пре шли 1921. го -
ди не, а мно ге др жа ве чла ни це
ЕУ то ком нафт не кри зе се дам -
де се тих. У Ср би ји се већ три -
де сет шест го ди на по след њег
ви кен да у ок то бру ка заљ ке по -
ме ра ју сат вре ме на уна зад и
та ко пре ла зи на зим ско ра чу -
на ње вре ме на, а за тим у мар ту
сат уна пред за пре ла зак на лет -
ње ра чу на ње вре ме на.

Ни је оба ве зно, али 
је нео п ход но

Ро ди те љи ште де 
на сво јој де ци

У мно гим пан че вач ким основ -
ним и сред њим шко ла ма ро -
ди те љи из два ја ју сред ства за
по бољ ша ње усло ва ра да ма -
ли ша на. Реч је о за ко ном про -
пи са ној мо гућ но сти ко ја ни је
оба ве зна, али с об зи ром на то
у ка квом со ци јал ном ми љеу
жи ви мо, са свим је ра зу мљи -
во што ди рек то ри шко ла по -
се жу за ме ром пла ћа ња тзв.
ро ди тељ ског ди на ра. Не где
има и слу ча је ва да су ро ди те -
љи са мо и ни ци ја тив но фи нан -
си ра ли уре ђи ва ње про сто ри -
ја у ко ји ма уче и ра де њи хо ва
де ца – ку пи ли су па мет ну та -
блу, про јек тор или ра чу нар за
учи о ни цу. Ова кви при ме ри

ка рак те ри стич ни су за ни же
раз ре де, јер ро ди те љи же ле
да њи хо ви ма ли ша ни че ти ри
го ди не про ве ду у при стој ној
учи о ни ци и да им се омо гу ћи

бо љи и про дук тив ни ји рад. У
ви шим раз ре ди ма и сред њим
шко ла ма ствар је дру га чи ја,
јер ђа ци углав ном има ју ка -
би нет ску на ста ву та ко да де -
ле про стор с дру гим уче ни -

ци ма. Ро ди те љи се у та квим
слу ча је ви ма ру ко во де ло ги -
ком: што да пла ћам кад ће и
дру ги да ко ри сте...

Кон тро ла тро ше ња

Али и за то има ре ше ња. Лич -
не до на ци је и спон зор ства фир -
ми са мо су не ке од ак тив но -
сти ко је је др жа ва омо гу ћила
чла ном 190 За ко на о осно ва -
ма си сте ма обра зо ва ња и вас -
пи та ња шко ла. У на шем гра ду

нај бо љи при мер је са рад ња
пан че вач ких струч них шко ла
и ком па ни је НИС. За хва љу ју -
ћи нов цу ра фи не риј ског ги -
ган та ре но ви ра на су и опре -
мље на три ка би не та.

Алек сан дра Су бо тић, за ме -
ни ца ди рек то ра Ма шин ске
шко ле Пан че во, ис ти че да се
ро ди тељ ски ди нар пла ћа до -
бро вољ но и слу жи за обез бе ђи -
ва ње ви шег ква ли те та обра зо -
ва ња. На по чет ку школ ске годи -
не, ка же она, са вет ро ди те ља
шко ле утвр ђу је ко ли ко нов ца
ро ди те љи тре ба да из дво је.

– У на шој шко ли ро ди тељ -
ски ди нар слу жи за пла ћа ње
јед не сме не обез бе ђе ња (Град

пла ћа свим шко ла ма за јед ну
сме ну – прим. аут.), те ку ће
одр жа ва ње учи о ни ца и ку по -
ви ну нео п ход них на став них
сред ста ва. По ред то га, ро ди -
те љи из два ја ју сред ства и за

одр жа ва ње во зи ла за обу ку во -
за ча. Са вет ро ди те ља већ тре -
ћу го ди ну за ре дом до но си од -
лу ку да уче ни ци ко ји у окви -
ру на став них пла но ва и про -
гра ма по ла жу во зач ки ис пит
го ди шње на ра чун шко ле пла -
те 3.000 ди на ра за амор ти за -
ци ју тро шко ва по прав ке и одр -
жа ва ња школ ских во зи ла.
Савет је пред ла гао да се тај
из нос по ве ћа, али шко ла то
ни је же ле ла – за кљу чи ла је

Су бо ти ће ва и до да ла да овај
но вац мо ра да се по тро ши
намен ски, а да на кра ју школ -
ске го ди не са вет ро ди те ља до -
би ја из ве штај о утро шку ових
сред ста ва.

Сто из го во ра за сто ди на ра

Сти че се ути сак да је уво ђе -
њем за кон ске од ред бе др жа -
ва не ка ко або ли ра ла сво ју фи -
нан сиј ску не моћ да обез бе ди
при сто јан рад ђа ци ма и на -
став ни ци ма. А опет, оста ви ла
је ди рек то ри ма и на став ни -
ци ма да убе ђу ју ро ди те ље да
је ва жно да по мог ну, јер су
нам шко ле де ва сти ра не. Та -
ко, на при мер, у ОШ „Иси до -
ра Се ку лић” ма ме и та те ђа ка
од пр вог до че твр тог раз ре да
из два ја ју 900 ди на ра по по -
лу го ди шту, али за то у ОШ
„Сте ви ца Јо ва но вић” ро ди те -
љи то ком це ле го ди не не пла -
ћа ју ни шта.

Ни су баш сви ро ди те љи оду -
ше вље ни што мо ра ју да из -
дво је око хи ља ду ди на ра за
тзв. ро ди тељ ски ди нар. Раз -
ло га за то је мно го: по чев од
ло шег имов ног ста ња па до
тврд ње да је шко ла бес плат -
на. Очи глед но је да ве ћи на
не пла ћа иа ко је ја сно да је
ова кав вид по др шке шко ла -
ма нео п хо дан.

Чуд но је да су са да шњи ро -
ди те љи, кад су они би ли основ -
ци, уред но ку по ва ли знач ке
Цр ве ног кр ста и че стит ке
Уницефа, и при ла га ли играч -
ке и књи ге за де цу из бе лог
све та... А да нас, ка да је по моћ
по треб на њи хо вој де ци, не да -
ју! И то још про гла ша ва ју за
прин цип...

Квалитетно образовање кошта

Новац мора да се
потроши наменски. 
На крају школске
године савет
родитеља добија
извештај о утрошку
ових средстава.



У Ср би ји има 2.138
пру жних пре ла за. Од
то га, око 1.500 је без
рам пи. Пет на е стак
ових по след њих је 
у Пан че ву.

Иа ко је број Пан че ва ца ко ји се
у по след ње вре ме во зе же ле -
зни цом за не мар љив, град нам
је пре мре жен ко ло се ци ма. И
про сти увид у ма пу гра да по ка -
зу је да се ули це и пру ге (ин ду -
стриј ска, ка Бе о гра ду и ка Вр -
шцу) укр шта ју на нај ма ње два -
де сет ме ста. На жа лост, ве ћи на
тих пру жних пре ла за би ла је и
ме сто не сре ћа, од ко јих су не -
ке би ле и са смрт ним ис хо дом!

На рав но, ни је то осо бе ност
Пан че ва. Под точ ко ви ма ло ко -
мо ти ва ги не се сву да у Ср би ји,
нај че шће на пре ла зи ма без рам -
пи, или та мо где су рам пе оште -
ће не или у ква ру. А та кви код
нас пред ста вља ју ве ћи ну.

Би ло би, ме ђу тим, не по ште -
но сву од го вор ност пре ва ли ти
на Же ле зни це, ко је су за ду же -
не за одр жа ва ње пре ла за. Од -
го вор ност је по де ље на – део је
сва ка ко на њи ма због укуп ног
ка та стро фал ног ста ња на до -
ма ћим пру га ма, а дру ги сно се
са ми во за чи. Или не зна ју до -
бро про пи се или их кр ше, не -
ка да чак упр кос здра вом ра зу -
му и ин стинк ту са мо о др жа ња,
ка да пра ве сла лом из ме ђу већ
спу ште них бра ни ка.

Ово вам мо же спа сти жи вот

Ни је за то зго рег под се ти ти
на не ке зна ке и по ступ ке ко ји
вам мо гу спа сти жи вот.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 5. април 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

7

Де ша ва се на на шим пу те ви ма
да се ма фор на пру жном пре -
ла зу (тро у гао са два све тла ко -
ја се на из ме нич но па ле) бу де
пре кри вен цр ном ке сом. Иа ко
ова кав знак зва нич но не по -
сто ји, же ле зни ча ри га ко ри сте
да би во за чи ма ста ви ли до зна -
ња да је рам па у ква ру. Од но -
сно, да то што је бра ник по -
диг нут, не зна чи да је про лаз
сло бо дан, већ да не мо же да се

спу сти. Пред цр ном ке сом на
зна ку, да кле, за у ста ви те ау то -
мо бил и до бро по гле дај те ле во
и де сно!

И уоп ште, пред сва ким пру -
жним пре ла зом, би ло да је у
ква ру би ло да је ис пра ван, да
има рам пу или је без ње, да се -
ма фо ри ра де или не ра де, за у -
ста ви те се!

– Тре ба ло би да во зач ау то -
мо би ла ста не по ред пру жног
пре ла за и тек ка да се уве ри да
је све пот пу но без бед но, да на -
ста ви во жњу, без об зи ра на то
на ко ји на чин је пре лаз обез -
бе ђен – упор но по на вља ју струч -
ња ци.

Ако не ма рам пе или је на -
по љу ма гла, на ла жу они, во зач
мо ра да иза ђе из во зи ла и ослу -
шне да ли иде воз, јер „ни је он
не чу јан”.

ОПАСНИ ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ У ПАНЧЕВУ

ПО ГЛЕ ДАЈ ЛЕ ВО И ДЕ СНО, ПА ЗА ЖМУ РИ И ПРЕ ЂИ!

ГРАД 

НЕ МО ЖЕ САМ

Ло кал на са мо у пра ва не

мо же са ма и без са рад ње

са Же ле зни цом да по ста -

вља све тло сне са о бра ћај не

зна ке, бра ни ке и по лу бра -

ни ке. Нео п ход но је да ра де

за јед но. Али нај ве ћа је од -

го вор ност Ми ни стар ства

гра ђе ви нар ства, са о бра ћа -

ја и ин фра струк ту ре. Оно

мо ра да бу де „но си ла ца

посла” и да у са рад њи с

ло кал ном са мо у пра вом од -

ре ди на чин за обез бе ђе ње

пре ла за, утвр ди ко ли ко је

огра ни че ње бр зи не, на ком

ра сто ја њу су по треб ни зна -

ци... Тро шко ве обе ле жа ва -

ња пре ла за у нај ве ћој ме ри

сно си Же ле зни ца, јер су

све тло сна упо зо ре ња и

бра ни ци њен део по сла.

Де вет од де сет чи та ла ца на -
сме ја ће се овој пре по ру ци, али
мо ра мо да бу де мо гру би: о не -
ки ма од оних ко ји ма је би ло
сме шно да „глу ме Ин ди јан це
и слу ша ју воз”, пи са ле су но -
ви не. У цр ној хро ни ци!

Воз је ја чи

Че сто се за бо ра вља да је за у -
став ни пут во за из ме ђу 700 и
1.500 ме та ра, за ви сно од бр зине

и ду жи не ком по зи ци је. То зна -
чи да то ли ки пут ло ко мо ти ва
пре ђе од тре нут ка кад ма ши -
но во ђа по ву че коч ни цу па док
се не за у ста ви.

За то ни је нео зби љан (ма да
је у прак си че сто не при ме њив)
са вет про фе со ра Да ли бо ра Пе -
ши ћа са Са о бра ћај ног фа кул -
те та, не дав но из ре чен по во дом
јед не не сре ће: „Ако је ма гло -
ви то, ни је пре по руч љи во да
уоп ште во зач при сту пи пре ла -
ску пре ко пру жног пре ла за!”
Да и ово ка же мо јед но став ни -
је: ако не ви ди те по хи ља ду ме -
та ра уз и низ пру гу, сва ки пре -
ла зак је коц ка! А не ма коц ка -
ра ко ји је до би јао до ду бо ке
ста ро сти!

Бу ду ћи да се уре ђа ји ко ји
по ди жу бра ни ке ква ре, или их
гра ђа ни на мер но оште ћу ју,

пред у зе ће „Ин фра струк ту ра
же ле зни ца Ср би је”, за ду же но
за њи хо во одр жа ва ње, об ја ви -
ло је на свом сај ту про пи са не
про це ду ре ко је „же ле знич ко
осо бље стрикт но по шту је, уз
по ја чан опрез и од го ва ра ју ћу
сиг на ли за ци ју”.

„То зна чи да се же ле знич ка
ком по зи ци ја на овим ме сти -
ма, пре ма утвр ђе ним про це -
ду ра ма, за у ста вља пре пут ног
пре ла за, звуч ним сиг на лом
упо зо ра ва на на и ла зак во за и
тек ка да се ма ши но во ђе уве ре
да на пру зи не ма друм ских
во зи ла, пре ла зе пре ко пут ног
пре ла за нај ма њом мо гу ћом бр -
зи ном. Тек ка да воз про ђе пре -
ко пут ног пре ла за, на ста вља
во жњу пу ном бр зи ном”, на ве -
ли су они.

„Ин фра струк ту ра же ле зни ца
Ср би је”, та ко ђе, на во ди да се
од во за ча и пе ша ка пред оште -
ће ном или сло мље ном рам пом,
или кад по сум ња ју да је „у ре -
жи му ква ра”, оче ку је да се
понаша ју као да рам па – не
посто ји.

– Уче сни ци у друм ском са о -
бра ћа ју та да мо ра ју да се за у -
ста ве пре пут ног пре ла за, про -
ве ре на ле вој и де сној стра ни
да ли је пре лаз пре ко пру ге
сло бо дан и тек на кон то га да
уз мак си мал ну буд ност и опре -
зност пре ђу пре ко пру ге –
објашња ва ју они.

У Ср би ји има 2.138 пру жних
пре ла за. Од то га, око 1.500 је
без рам пи.

Же ле зни це ка жу да ће ве ћи -
на та ква би ти и на да ље, јер се
рам пе не по ста вља ју та мо где је
са о бра ћај ма лог ин тен зи те та...

Број не ис прав них рам пи се
ме ња – јед не по пра ве, дру ге се
по ква ре. То ком про шле го ди -
не 3.700 пу та гра ђа ни су, на -
мер но или не на мер но, оште -
ти ли ове уре ђа је, чи ји је за да -
так да им спа су гла ву... 

Али и кад су ис прав не, на ђе
се не ко да се из ме ђу њих про -
ву че.

Кад се на ђе те пред пру гом,
за кљу чак је: па мет у гла ву, па -
жљи во гле дај те ле во и де сно,
па тек он да уба ци те у пр ву.

Пре то га, за сва ки слу чај, по -
мо ли те се не ком бо гу.

Р. Т.

УЛИ ЦА СА ДВЕ ПРУ ГЕ

Пре лаз на ин ду стриј ском ко ло се ку Ра фи не ри ја –Пред гра ђе

у Ко за рач кој ули ци обе ле жен је „Ан дре ји ним кр стом” и зна -

ком „стоп”, али је не пре гле дан – с јед не стра не пут за ви ја,

па се во за чи пред ко ло се ком на ђу кад им ма ло вре ме на

оста не за ре ак ци ју. Око ло је до ста по ро дич них ку ћа, а у јед -

ној од нај бли жих пру зи жи ви Бо ри слав Сто ји са вље вић, ди -

пло ми ра ни еко но ми ста, за по слен у Град ској упра ви

Пан че во. Био је све док не ко ли ко не сре ћа и ви ше до га ђа ја

ко ји су ла ко мо гли да се из ро де у не сре ће.

– Пре не ко ли ко ме се ци деч ко у „гол фу” јед но став но ни је

ви део воз. Да ли је био нео пре зан, де кон цен три сан или за -

ми шљен, или му се пре ла зак пре тво рио у ру ти ну, јер је хи -

ља ду пу та до са да ту да про шао, не знам... Ма ши но во ђа је

ус пео да за ко чи, али га је ло ко мо ти ва пре то га ипак уда ри -

ла и од ба ци ла. А мла дић је из ау то мо би ла иза шао не по вре -

ђен. По зна јем га, фин је и нор ма лан, та ко не што сва ко ме

мо же да се де си, за то тре ба по ста ви ти рам пу или, ма кар,

све тло сну сиг на ли за ци ју – ка же Сто ји са вље вић, до да ју ћи да

се по не кад и љу ди игра ју сво јим жи во ти ма: спа зе воз на

два де се так ме та ра, али као да по ми сле „за што бих че као”

па да ју гас и про ју ре ис пред са мог во за.

Ко за рач ку ули цу пре се ца и пру га Бе о гра д–Вр шац. То ме -

сто обез бе ђу је им про ви зо ва на рам па – уме сто да се бра ни ци

по ди жу и спу шта ју, чу вар ко ји бо ра ви у ку ћи ци уз пру гу, отва -

ра их као се љач ке врат ни це. Жу то-цр ве не пре ча ге ве за не су

жи цом, а ме ха ни зам за њи хо во по кре та ње је по ква рен.

Го ран Си мић (47) ра ди као чу вар пут ног пре ла за че тврт

ве ка, а на ста рој Ми си је де сет го ди на. Ка же да је по прав ка

рам пе на ја вље на.

– Док се то не ре ши, ми смо ов де од ну ла до 24 ча са. Ни -

кад се ни је ни шта ло ше до го ди ло, јер смо увек на свом ме -

сту. Чим ви дим ло ко мо ти ву иза кри ви не, од мах се ба цам у

ак ци ју! У то ку днев не сме не про ђу осам пут нич ких ком по -

зи ци ја и две те рет не, а но ћу је дан пут нич ки и два те рет на

во за... Про бле ма има са мо с без о бра зним во за чи ма ко ји не -

ће да че ка ју, па из во ље ва ју и љу те се, док с пе ша ци ма са -

ра ђу јем од лич но – ка же Си мић.

ПЕ ША ЦИ ПРО ТИВ БР ЗОГ ВО ЗА

До ста љу ди, од ра слих и де це из Вој во ђан ске ули це ко ри сти

ди вљи пра шња ви пу те љак ко ји во ди пре ко ко ло се ка на пру -

зи Вр шац –Бе о град. Цвет ко Ива но вић до се лио се у овај крај

пре два де сет го ди на и сва ко днев но пре ска че ши не због про -

дав ни це или ау то бу ске ста ни це на ко јој ста је „че твор ка”.

Баш пре не ко ли ко да на ума ло да стра да.

– Не што сам био за ми шљен и та ман да за ко ра чим на пру -

гу, кад не ки до бар чо век вик не да ме упо зо ри на воз. Да ни -

је, си гур но би би ло го то во, јер је ло ко мо ти ва би ла на

пе де се так  ме та ра од пре ла за. На овом ме сту већ је не ко ли -

ко љу ди на стра да ло, по след њи пре че ти ри ме се ца. Био је

не што мла ђи од ме не... –  ка же овај се дам де се то го ди шњак.

Он и су се ди тра жи ли су већ не ко ли ко пу та да се по се че

окол но др ве ће ко је за кла ња по глед на пру гу, али до са да

ни ко ни је ре а го вао.

Ј. Ф.

Пажња је неопходна

ДРУ ГА СТРА НА ПРИ ЧЕ

Го то во да не ма ма ши но во ђе чи ја ло ко мо ти ва ни је уби ла чо -

ве ка. Али они, по пра ви лу, не од го ва ра ју за не сре ће на пру -

жним пре ла зи ма, јер кад су у ло ко мо ти ви, ма ло шта мо гу

да пре ду зму. Ре до ви ко ји сле де од ло мак су из ис по ве сти

јед ног ко ји је убио три де сет тро је :

– То ти је би ло шест ме се ци по што сам до био ло ко мо ти ву.

И од мах тро је... Муж и же на по шли на по сао, а от прав ник

ни је спу стио рам пу... Че ти ри го ди не по сле ро би јао због то -

га. Ја че као да за вр ше уви ђај, тра ја ло пет са ти, сви до шли,

гле да ли... ме ни ре кли: ма ли, с то бом не ма мо ни шта, пе њи

се у ма ши ну и во зи... Ја био ту, тад сам пр ви пут ви део мр -

твог чо ве ка... Муж и же на... и де те.

Мно ге ма ши но во ђе не ка жу, кад до ђу ку ћи, за не сре ћу.

Бог да но ва же на је увек зна ла: до ђе црн као зе мља и ћу ти.

– Са мо у би це не жа лим, мај ку им је бем! И не ви диш га,

са мо не ка сен ка. Кад до ђем у ста ни цу, ка же ми от прав ник:

Бог да не, ти си опет не ког зга зио, ви ди ка ква ти је ма ши на!

Узмем ко фу и сун ђер, и опе рем... Ме ни тре ба ки ло ме тар да

за ко чим, шта ја мо гу? Је л’ мо гу не што? Не мо гу ни шта!

Ако нема рампе или
је напољу магла,
возач мора да изађе
из возила и ослушне
да ли иде воз, јер
„није он нечујан”.

Козарачка улица

Док не стигне механизам

Војвођанска улица

Машиновођа никад није крив
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ХРОНИКА

На кон ро ђе ња ко жа но во ро -
ђен че та су сре ће се с дру га чи -
јим усло ви ма од оних ко ји су
вла да ли у мај чи ном сто ма ку.
Ва здух, тем пе ра ту ра, ве тар,
вла га, као и то пло та из пе ле -
на до во де до ису ши ва ња ко -
же бе ба. По вр шин ски ак тив -
не ма те ри је и сред ства за чи -
шће ње има ју ве ли ки ути цај
на ба ри јер ну функ ци ју ко же
но во ро ђен ча ди и де це, оште -
ћу ју је и олак ша ва ју про ди -
ра ње ири та на та и алер ге на.
Оба вља ње фи зи о ло шких
функ ци ја у пе ле на ма до пр ве
го ди не жи во та и ду же че сто
до во ди до ири та ци ја и оште -
ће ња ко же, дер ма ти ти са и ин -
фек ци ја у овом пре де лу.

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

Деч ја ко жа

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 500 гра ма спа на ћа, 100 гра ма

мар га ри на, 80 гра ма бра шна, че ти ри де ци -

ли тра мле ка, пет ја ја и ма ло со ли.

На дев: 300 гра ма све жег си ра, 300 гра -

ма шун ке, два де ци ли тра ки се ле па вла ке и

ки се ли кра став чи ћи.

За пре ма зи ва ње и де ко ра ци ју: 200 гра -

ма крем си ра и ли сти ћи пер шу на.

При пре ма: Спа наћ очи сти ти, опра ти и

крат ко блан ши ра ти у ки пу ћој во ди. Оце ди -

ти и и сит но исец ка ти. На ти хој ва три ото -

пи ти мар га рин, до да ти бра шно и крат ко

про пр жи ти. Ста ви ти исец ка ни спа наћ, по со ли ти по уку су, па по сте -

пе но си па ти мле ко, уз не пре ста но ме ша ње. Ку ва ти док се не згу сне.

Оста ви ти да се охла ди.

Уму ти ти чврст ша ум од бе ла на ца, а жу ман ца до да ти у охла ђе ну

сме су од спа на ћа. На кра ју па жљи во уме ша ти и бе лан ца и из јед на -

чи ти сме су. Си па ти у ве ли ки плех од рер не пре ко ма сног па пи ра.

Пе ћи у рер ни прет ход но за гре ја ној на 200 сте пе ни.

У ме ђу вре ме ну при пре ми ти фил. Шун ку и кра став чи ће сит но исец -

ка ти, сир из гње чи ти, до да ти ки се лу па вла ку и све ле по сје ди ни ти.

Охла ђе ну ко ру пре се ћи на два де ла, па јед ну ко ру пре ма за ти фи -

лом од си ра и шун ке. Ле по из рав на ти и све пре ма за ти тан ким сло -

јем па вла ке да би се гор ња ко ри ца бо ље за ле пи ла. Од го ре ста ви ти

дру гу ко ру, бла го при ти сну ти и пре ма за ти уму ће ним крем си ром.

Обе ле жи ти но жем ква дра те на гор њој ко ри, па сва ки укра си ти пуф -

ни цом од си ра и ли сти ћи ма све жег пер шу на. До бро рас хла ди ти и

се ћи на коц ки це.

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

Зе ле не коц ки це

Се зон ске алер ги је, с по чет -
ком про ле ћа, мно ги ма оме -
та ју пу но ћу до жи вља ја овог
пре ле пог го ди шњег до ба. Цр -
ве ни ло и ири та ци ја очи ју
(алер гиј ски кон јунк ти ви тис),
као и за пу ше ност и цу ре ње
но са (алер гиј ски ри ни тис),
про у зро ко ва ни су
истим ме ха ни -
змом. Та ко зва не
маст ће ли је слу -
зо ко же но са и ока
осло ба ђа ју хи ста -
мин у кон так ту
са алер ге ном.

Пре хла ду је
че сто те шко раз -
ли ко ва ти од
алер гиј ског ри -
ни ти са и кон -
јунк ти ви ти са. Та да обич но
обра ћа мо па жњу на ду жи ну
тра ја ња симп то ма алер ги је,
ко ји пре ма шу ју тра ја ње пре -
хла де од се дам до де сет да на.
Ва жна осо би на се зон ске алер -
ги је је ње но по ја вљи ва ње у
истом пе ри о ду го ди не. Ова -
кву ре ак ци ју спре ча ва мо ка -
пи ма за очи ко је са др же ан -
ти хи ста ми ни ке и ста би ли за -
то ре мем бра не маст ће ли ја.
Ту су та ко ђе кор ти ко сте ро и -
ди и суп стан це ко је ло кал но
спре ча ва ју оти ца ње слу зни це
но са. Не тре ба за бо ра ви ти
упо тре бу фи зи о ло шког рас -

тво ра за бо љу про ход ност но -
сних ка на ла.

Уко ли ко се зон ску алер ги ју
ни смо тре ти ра ли на од го ва -
ра ју ћи на чин, обич но на ста ју
ком пли ка ци је. Хро нич ни или
акут ни си ну си тис на ста је
услед оти ца ња слу зо ко же но -
са и оме та ња дре на же си ну са
кроз ка на ле у но су. По истом
прин ци пу на ста је за па ље ње
сред њег уха, због за пу ше но -
сти Еу ста хи је ве ту бе. Ни шта
ма ње ни су зна чај не ком пли -
ка ци је по ре ме ћај сна, хро -
нич ни умор, ири та ци ја гр ла
и гла во бо ља. По сто је до ка зи
да алер гиј ски ри ни тис мо же
по гор ша ти симп то ме аст ме.

До бро по зна тим ко жним
те стом ис пи ту је мо алер гиј ску
ре ак ци ју на по лен др ве ћа, тра -
ве, ко ро ва, гри ње, пле сан,
алер ге не с ко же па са и ма ча -
ка... За алер гиј ске те сто ве из
кр ви и ис пи ти ва ње IgE ан ти -

те ла по треб но је
ви ше вре ме на.
Та ко зва на иму -
но те ра пи ја све
ви ше до би ја на
зна ча ју, а по сте -
пе но по ве ћа ње
до зе алер ге на
да то ин јек ци јом
да нас се за ме њу -
је та бле та ма
алер ге на ко је се
ста вља ју под је -

зик. Циљ је да се ство ри до -
вољ на ко ли чи на ан ти те ла ко -
ја ће сна жно ели ми ни са ти
алер ген пре си стем ске ре ак -
ци је у орга ни зму.

Пре вен тив не ме ре про тив
алер ге на из ва зду ха су увек
до бро до шле и оне под ра зу -
ме ва ју оста ја ње у ку ћи у вре -
ме нај ве ће кон цен тра ци је
алер ге на, за тва ра ње про зо -
ра у пре по днев ним ча со ви -
ма и при ме на кли ма-уре ђа -
ја у ау то мо би лу с ре цир ку -
ла ци јом ва зду ха ка ко би се
ума њи ла кон цен тра ци ја
алер ге на.

Алер ги је у пу ном
зама ху

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Нај че шћа ко жна обо ље ња
код де це су: пе лен ски дер -
ма ти тис, ми ли ја ри ја (осип
од вру ћи не), се ба цел ни (се -
бо ре ич ни) дер ма ти тис и ато -
пиј ски дер ма ти тис. Код ато -
пиј ског дер ма ти ти са је ве о -
ма ва жна пра вил на не га ко -
же, ко ја под ра зу ме ва при ме -
ну емо ли је на са. Они вла же
ко жу, снаб де ва ју је по треб -
ним ли пи ди ма, спре ча ва ју
про ла зак алер ге на и гу би так
во де, те сма њу ју по тре бу за
при ме ном ло кал них кор ти -
ко сте ро и да.

Нај бо љи са стој ци деч јих ко -
зме тич ких пре па ра та за не гу
су: овас, ка ми ли ца, би са бо -
лол, пан те нол, цинк-ок сид и
талк. Ко зме ти ка за де цу се
пра ви од па жљи во би ра них
са сто ја ка, не пар фи ми ше се
или је ми рис благ; кон зер -
ван си су ми ни мал ни и ода -
бра ни, а pH вред ност је па -
жљи во по де ше на.

Ме ђу про из во ди ма ко је сва -
ка ко тре ба да има те у свом
се ту ко зме ти ке за бе бе сва ка -
ко су деч ји пу дер и бе би-уљ е.
Пу дер је не за о би ла зан ка да
је реч о сма њи ва њу и ап сорп -
ци ји вла ге у пе ле на ма, а тре -
ба га оба ве зно ко ри сти ти због
то га што са др жи цинк-ок сид.
Бе би-уљ а су та ко ђе ве о ма ко -
ри сна за не гу бе би не ко же,
јер са др же низ суп стан ци с
бла го твор ним деј ством: ба де -
мо во и ма сли но во уље и уље
из пше нич них кли ца, као и
екс трак те не ве на, ка ми ли це
и ало је ве ре.

Здра ва ис хра на, 
при род ни пре па ра ти
и фи зич ка ак тив ност
за час вра ћа ју 
енер ги ју

Ако ових да на осе ћа те нео бја -
шњив умор, сла бост и не до -
ста так енер ги је, има те гла во -
бо ље и про бле ме с кон цен тра -
ци јом, му чи вас не са ни ца, а
рас по ло же ње вам је про мен -
љи во, не би тре ба ло да вас ови
симп то ми пре те ра но за бри ња -
ва ју. Реч је о про лећ ном умо -
ру, а те го бе на лик ва шим има
ве ли ки број љу ди ши ром овог
де ла пла не те.

Про лећ ни умор ни је бо лест,
већ пред ста вља кра так пе ри од
сла бо сти ко ји на ста је због то га
што ор га ни зам тро ши ви ше
енер ги је да би се при ла го дио
но вом го ди шњем до бу. Хлад не

и си ве зим ске да не сме њу ју они
то пли ји и ду жи с мно го ви ше
сун ца и днев не све тло сти и ко -
ли ко год то зву ча ло као до бра

вест, на шем те лу тре ба из ве -
сно вре ме да се ускла ди с но -
вим рит мо ви ма.

Про ла зна фа за

Ме те о ро па та ма и хро нич ним
бо ле сни ци ма по че так про ле ћа
ни кад не па да ла ко, али с дру -
ге стра не, има срећ ни ка ко ји
као да су вак ци ни са ни про тив
про лећ ног умо ра. Ако спа да те
у ту гру пу, он да ужи вај те у

бета-ка ро тен и оме га 3 ма сне
ки се ли не.

У бор би про тив про лећ ног
умо ра по мо ћи ће вам и су пле -
мен ти као из вор до дат не сна -
ге. До да ци на ба зи маг не зи ју -
ма по себ но се пре по ру чу ју у
слу ча ју бо ло ва у ми ши ћи ма,
раз дра жљи во сти и сла бо сти.
Ако не кон зу ми ра те до вољ но
во ћа и по вр ћа, ко ри сти те ви -
та мин Ц у та бле та ма. Кал ци -
јум и ка ли јум су та ко ђе ко ри -
сни, по себ но ако се ба ви те
спор том.

Ак ти ви рај те се

Кре та ње ће ви ше од би ло че га
дру гог по мо ћи ва шем те лу да

иза ђе из зим ске хи бер на ци је.
Ре ци те збо гом се де ћем на чи -
ну жи во та и ис ко ри сти те пред -
но сти пр вих сун ча них да на
ка ко би сте се ла га но вра ти ли

тр ча њу, бр зом хо да њу или во -
жњи би ци кла. Сва ка ко ода бе -
ри те ак тив но сти на све жем ва -
зду ху. Сун це је при род ни ан -
ти де пре сив, па не мо ра те тро -
ши ти но вац на те ре та ну. Са -
мо по ла са та кар дио тре нин га
днев но по ве ћа ће ни во ва ше
енер ги је и по бољ ша ће вам
распо ло же ње.

Не за бо ра ви те и на ста ро до -
бро пра ви ло ко је ка же да је од -
ра слом чо ве ку по треб но нај -
ма ње 1,5–2 ли тра во де днев но.
До бра хи дра та ци ја шти ти вас
од хро нич ног умо ра и ја ча ваш
ор га ни зам. У овом пе ри о ду је
вр ло ва жно да се би пру жи те
до вољ но сна. Не мој те ићи у

кре вет пре ка сно и, ако је мо гу -
ће, при у шти те се би 20–30 ми -
ну та по по днев ног дре ме жа, ка -
ко би сте до пу ни ли ба те ри је и
лак ше пре гу ра ли дан.

лепом вре ме ну, али знај те да
људи око вас ко ји се жа ле на
те го бе не пре те ру ју и имај те
раз у ме ва ња за њих.

На осно ву ис ку ста ва из прет -
ход них го ди на већ вам је по -
зна то да је ова фа за крат ко -
трај на и да је све што се де ша -
ва – пот пу но нор мал но. Уко -
ли ко ових да на ни сте баш „сво -
ји”, са мо се се ти те шта је узрок
и стр пи те се, уско ро ће све про -
ћи. По сто ји и не ко ли ко ства ри
ко је мо же те да ура ди те ка ко
би сте убр за ли тај про цес и убла -
жи ли симп то ме. Од го ва ра ју ћа
ис хра на, фи зич ка ак тив ност и
још не ко ли ко три ко ва ко је вам
до но си мо у на став ку учи ни ће
да пре о бра жај зи ме у про ле ће
по ста не про цес у ко ме ужи ва -
те свим чу ли ма.

Моћ хра не

Пр ви и нај ва жни ји лек про тив
свих симп то ма про лећ ног умо -
ра је пра вил на ис хра на. На -
мир ни це бо га те ви та ми ни ма и
дру гим ва жним ну три јен ти ма
са да су вам нај по треб ни је. Ма -
ху нар ке, по вр ће и ин те грал не
жи та ри це пру жи ће вам нео п -
ход ну до зу ви та ми на Б, док ће
вам ци тру си, ки ви, па ра дајз и
зе ле но ли сна то по вр ће обез бе -
ди ти до вољ не ко ли чи не ви та -
ми на Ц. Не ка се на ва шем је -
лов ни ку на ђе и хра на бо га та
про те и ни ма, као што су бе ло
ме со, ја ја, то фу и су во во ће.

Угље ни хи дра ти вам ни су
са ве зни ци уко ли ко же ли те да
се осе ћа те енер гич но. Зна те и
са ми ко ли ко по ста не те по спа -
ни и тро ми ка да по је де те бр зу
хра ну или слат ки ше пре пу не
ра фи ни са них ше ће ра. Исто ва -
жи и за ал ко хол на пи ћа. То
вам са да ни ка ко не тре ба.
Уместо то га, до бро ће вам до -
ћи гво жђе, ан ти ок си дан си,

ДЕ ТОК СИ КА ЦИ ЈА У ТО КУ

У овом пе ри о ду ор га ни зам се чи сти од не здра вих ма те ри ја

на го ми ла них то ком зи ме, па

је тра, бу бре зи и цре ва са да

ра де „пре ко вре ме но”. Да

бисте им олак ша ли по сао,

уно си те на мир ни це ко је по -

спе шу ју про цес де ток си ка ци -

је. Ар ти чо ке, ја го де и зе ле но

ли сна то по вр ће по себ но се

пре по ру чу ју.

Сва ког ју тра по пиј те и сок

од све же це ђе ног во ћа. Ова

ви та мин ска бом ба на пу ни ће

вас енер ги јом, па ће те се ла -

ко но си ти са свим днев ним ак тив но сти ма.

ПО БОЉ ШАЈ ТЕ
КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈУ

Про тив апа ти је и умо ра

пре по ру чу ју се и ча је ви од

ма слач ка, ко при ве и чич -

ка. Они ће по спе ши ти и

про цес де ток си ка ци је.

Уко ли ко осе ћа те мен тал -

ни за мор и пад кон цен тра -

ци је, сти му ли ши те нер вни

си стем и об но ви те за ли хе

енер ги је по мо ћу сле де ћег

ча ја. По ме шај те 40 гра ма

шип ка и 30 гра ма ли сто ва

гин ка, па ка ши чи цу ме ша -

ви не пре лиј те са два де ци -

ли тра вре ле во де. На кон

што од сто ји де сет ми ну та,

про це ди те и за сла ди те

медом.

На по ме на: гин ко не сме

да се ком би ну је са аспи ри -

ном и дру гим ан ти ко а гу -

лан си ма.

ЧАЈ ПРО ТИВ НЕР ВО ЗЕ

Је дан од не при јат них симп то ма про лећ ног умо ра је су и че -

сте про ме не рас по ло же ња. Ако вас му чи нер во за или сте у

де пре сив ној фа зи, сле де -

ћи чај ће вас уми ри ти.

По јед ну ка ши ку цве та

ка ми ли це, ли ста на не и

мај чи не ду ши це си пај те у

по ла ли тра хлад не во де.

За греј те док не про кљу ча,

па од мах скло ни те с ва тре

и оста ви те да од сто ји по -

кло пље но два са та. Чај се

пи је млак, у гу тља ји ма, два пу та днев но по сле је ла.

МЕ ДЕ НО РЕ ШЕ ЊЕ ЗА НЕ СА НИ ЦУ

Ако вас у овом пе ри о ду до дат но ис цр пљу је не са ни ца, ево

про ве ре ног ре ше ња.

По треб но вам је ки ло грам ме -

да, де ци ли тар со ка ма тич ња ка,

по ла де ци ли тра со ка од на не,

по ла де ци ли тра со ка од це ле -

ра и де сет лоп ти ца хме ља.

Лоп ти це хме ља ис ки дај те и

про ку вај те у 2,5 де ци ли тра во де,

па тај екс тракт и све оста ле са стој ке

по ме шај те с ме дом. Пред спа ва ње узи мај те по ка ши ку ове

сме ше са ча јем од на не.

Природа се буди, а ми никако да ухватимо нови ритам

КАКО ДА СЕ АДАП ТИ РА ТЕ НА НО ВО ГО ДИ ШЊЕ ДО БА

ОД МО РИ ТЕ СЕ ОД ПРО ЛЕЋ НОГ УМО РА

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

Прехладу је често
тешко
разликовати од
алергијског
ринитиса.
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Шта год ра ди ли и ко јим год
пу тем ишли, ве ли ки та ле нат,
ако га има те – ис пли ва ће и
усме ри ће вас на пра ву стра ну.
Не ки са го вор ни ци на шег ли -
ста по че ли су да се ба ве за на -
ти ма у ко ји ма су по сти гли мај -
стор ство тек у зре лом до бу.
Оста ви ли су по сло ве ко је су ра -
ни је ра ди ли и за ко је су се шко -
ло ва ли, да би за до вољ ство про -
на шли у руч ном ра ду.

Руч ни вез је при ви ле ги ја

Ма ри ја Три фу но вић је сту ди ра -
ла гра фич ку тех но ло ги ју, али
јој је за ба ва из де тињ ства по ста -
ла про фе си ја од ко је жи ви. Она
је да нас учи тељ ве за и зла то ве -
за у „Ет но-мре жи” и ди зај нер
ве за у јед ној до ма ћој мод ној ку -
ћи. Са ра ђу је с број ним до ма -
ћим кре а то ри ма и умет ни ци ма.

– Од у век сам би ла окру же на
ве зом, тка њем, пле те њем и хе -
кла њем. Све же не ко је во лим,
би ле су обра зо ва не и кре а тив -
не и ра ди ле су не ки руч ни рад.
Мо ја на на је из ве сно вре ме би -
ла глав ни мо де лар у мод ној ку -
ћи „1. мај” из  Пи ро та, а у мла -
до сти и члан ткач ке за дру ге. У
то вре ме же не из углед них ку -
ћа мо ра ле су да по зна ју не ки
за нат. Та ти на мај ка је та ко ђе
об ра ђи ва ла ву ну, че шља ла,
упре да ла, пле ла и тка ла, и то
сам и ја ра ди ла пре ко лет њих
рас пу ста – при ча Ма ри ја.

Са да ра ди пу ни и бе -
ли вез, зла то вез, по -
кр сти це и го блен
бод.

– Због на руџ би
мо рам да ко ри стим

све тех ни ке, а че сто и да их
ком би ну јем. У мод ном све ту
се при ме њу ју све ове тех ни ке,
а ја лич но из у зет но во лим на -
род ни вез и њи ме се ба вим кроз
ре кон струк ци је – за кљу чи ла је
Ма ри ја.

Нај сла ђи за нат на све ту

Ми лан Мак си мо вић је тром -
бо ни ста у Сим фо ниј ском ор -
ке стру РТС-а, али је од по ро -
ди це на сле дио нај сла ђи за нат
– пра вље ње ка ра ме ла! Иа ко
Мак си мо ви ћи овом ве шти ном
вла да ју од 1885, он је тек пре
две го ди не од оца Ми ло ра да
на у чио ка ко се пра ве ка ра ме -
ле. Пр во је хтео да их пра ви за
породицу, али му је с вре ме -
ном то по стао до дат ни по сао.

– За пра вље ње ка ра ме ла тре -
ба до ста фи зич ке сна ге. То је

баш му шки по сао. Спре ма ју се
око три са та. Ку ва се ше ћер с
мле ком, a за тим се до да ју оста -
ли са стој ци, ко ји су тај на сва -
ког за на тли је. Сме ша се хлади,

по си па ше ће ром и раз вла чи
окла ги јом, а по том се ка лу пом
се ку коц ки це. Све се ра ди руч -
но – ка же Ми лан.

Исто ри ја по ро дич ног би зни -
са по че ла је с Ми ла но вим чу -
кун де дом Мак си мом, ко ји је у
Сви лајн цу пра вио бо зу и ори -
јен тал не по сла сти це: ба кла ве,
ту лум бе и ка ра ме ле. Ње га је
на сле дио пра де да Кр ста, ко ји
је сво јим би ци клом во зио за -
ка че ни фри жи дер са сла до ле -
дом. Је дан од ње го вих си но ва

– Ра ди сав, Ми ла нов де -
да, по сле по ло же ног

по сла сти чар ског
ис пи та пре се лио
је свој по сао у Ја -
бу ку, 1956. го ди -
не. Од те го ди не
ма ли ша ни, али
и од ра сли из се -

ла и око ли не ужи -
ва ју у њи хо вим по -

сла сти ца ма, по себ но
у ка ра ме ла ма. Оне се и
дан-да нас пра ве по ре -
цеп ту ри чу кун де де Мак -
си ма, ко ји их је до вео до
са вр шен ства.

Спас за си ро ти њу

У не по сред ној бли зи ни
пан че вач ког Су да на ла -
зи се ма ла за нат ска рад -
ња ко ју во ди Јо ви ца Сто -
ја но вић. Иа ко на вра ти -
ма пи ше „Кро јач ка рад -
ња по на руџ би”, уну тра
је сва штар ска ра ди о ни -
ца. По сао је на сле дио од
та ста, ко ји се 1981. до -

се лио из Зре ња ни на. Таст му
је био по за ман тер, пра вио је
пла стич ну дуг мад и играч ке.
Де ве де се тих је по чео и да ши -
је и пре пра вља оде ћу, јер се
по тра жња за дуг ми ћи ма 
ручне из ра де сма њи ла. Јо ца
је у то вре ме, тач ни је 1996.
го дине, пре у зео по сао. Пре
тога је ра дио у обез бе ђе њу 
РК „Београд”.

– Ра дим све што знам и умем:
пре свла чим дуг мад, по ста вљам
дри ке ре, дуг ми ће, кра тим и
ши јем пан та ло не, по пра вљам
и ме њам рај сфер шлу се и још
мно го то га – ка же.

Љу ди по пра вља ју и ста ру и
но ву оде ћу, до ла зе му и си ро -
ма шни и бо га ти. Он ра ди и оно
што се дру ги ма не ми ли: по -
пра вља ки не ске ко фе ре, при -
ши ва дри ке ре на оде ћу за бебе,

а ско ро је је ди ни у гра ду ко ји
ме ња па тент-за тва ра че на оде -
ћи, та шна ма и чи зма ма.

– Ви ше по сла има зи ми, ка -
да се но се ка ба сте ства ри. Да -

нас су про из во ди до ста не ква -
ли тет ни. Че сто се ме ња ју др -
шке на жен ским та шна ма, јер
се бр зо ра ши ва ју... Не ки до -
но се ства ри на кр пље ње и по
де сет пу та. Јед на же на ми је

на по прав ку до не ла бруст хал -
тер! Не ма шти на је, де ша ва се
да кр пим и до њи веш и окре -
ћем краг не на ко шу ља ма –
при ча Јо ца.

Он за сад ра ди сам, али убе -
ђу је си на по ла ко да јед ног да -
на пре у зме по сао. Ва жно му је
да има му ште ри је, да не се ди
бес по слен. А кад се од ма ра,
ба ви се ба штом, у ко јој са ди
по вр ће.

Ко вач сво је сре ће

Де си мир Го лу бо вић из До ло ва
има осам де сет три го ди не, а

ско ро шест де це ни ја је био ко -
вач. На у чио је за нат пре не го
што је оти шао у вој ску, а ка да
је од слу жио, за по слио се као
бро до мон тер. Ко вач је био у
сло бод но вре ме, нај мла ђи у се -
лу. Пот ки вао је кра ве и ко ње,
пра вио ка пи је. Сва ког да на по -
сле сме не у „Бро до ре мон ту” по
два са та је уда рао по на ков њу
ма ље ви ма од 1,5, три, пет или
се дам ки ло гра ма.

– Дру га чи ја су би ла вре ме -
на, мај сто ри су би ли по што ва -
ни. А ти, кад си млад, ни шта
ти ни је те шко. По себ но ка да
имаш во љу, јер без ње ни шта
не иде ка ко тре ба – ка же мај -
стор Де ле.

Нај леп ше му је би ло дру же -
ње с му ште ри ја ма у ра ди о ници.

Би ло их је пу но, сви су  при ча -
ли шта се де ша ва у се лу. Ка же
да је, хтео – не хтео, знао ко се
оже нио, ко ра стао и ко по ту -
као. У по слу му је по ма га ла и
су пру га, ко ју су сви зва ли мај -
сто ри ца Ма ра. 

– Она је гре ја ла ра о ни ке и
мо ти ке. Све смо ра ди ли за јед -
но. Би ла ми је као по моћ ни мај -
стор – при ча Де си мир, до да ју -
ћи да си ну Са ви ни је до зво ља -
вао да се ба ви овим пр ља вим и
те шким по слом. Ипак, Са ва да -
нас зна да ра ди све што и ње гов
отац. Кад не ра ди у Ма шин ској
шко ли, где др жи прак тич ну на -
ста ву, ула зи у ко вач ни цу и при -
хва та се по сла. Де си мир се на -
да да ће бар је дан од пе то ри це
ње го вих пра у ну ка на ста ви ти ко -
вач ку тра ди ци ју.

Он је, за хва љу ју ћи овом за -
на ту и сва ко днев ном ра ду, по -
ди гао ку ћу, ра ди о ни цу и ам -
бар и ишко ло вао ћер ку и си на.

До де та ља

Сне жа на Ушље бр ка је као ма -
ла на у чи ла да ши је од ба ке и

мај ке, ко је су би ле кро -
ја чи це. По за вр шет ку
еко ном ске шко ле за по -
сли ла се у кр знар ско-
ко жар ској рад њи, где се
пр ви пут су сре ла с кр -
зне ним ка па ма. Та да је
схва ти ла да јој се ја ко
до па да про из вод ња ка -
па. По че ла је код ку ће
да пра ви ка пе и ше ши -
ре, а ка да је из гу би ла
по сао, пот пу но се посве -
ти ла то ме. Већ се дам
го ди на има сво ју за нат -
ску ра ди о ни цу „До де -
та ља”, а ње ни ше ши ри
се са да на ла зе у ра зним
рад ња ма у ко ји ма се
про да ју мод ни до да ци.
Уче ству је на ба за ри ма
и ши је по на руџ би.

Ради ла је ка пе за деч је по зо -
ри ште, а про шле го ди не и ин -
те ре сант не ше ши ре у об ли ку
ин стру ме на та за „Пан че вач ки
кар не вал”.

– За је дан ше шир је по треб -
но од 30 до 50 цм ма те ри ја ла,
а ра ди се на две ма ши не: ин -
ду стриј ској и ен дле ри ци. Пр -
во се кро ји, а за тим из ра ђу ју
де та љи. Они да ју сми сао све -
му. Тру дим се да сва ки ше -
шир и ка па бу ду дру га чи ји –
при ча Сне жа на, до да ју ћи кроз
смех да ско ро ни ка да не успе
да са чу ва леп ше шир, јер се

они ко је се би на ме ни, увек пр -
ви про да ју.

Од ње но тро је де це ни јед но
ни је за ин те ре со ва но за по сао
у ра ди о ни ци, али јој за то
верени ца ста ри јег си на до ста
по ма же.

– Ја сам по че ла у че тр де се -
тој ово да ра дим. Ни кад ни је
ка сно. Ра ди ла сам и дру ге по -
сло ве, али сам схва ти ла да ако
на ста вим, не ћу би ти срећ на.
Од лу чи ла сам да ра дим оно
што во лим, па ће не ка да до ћи
и мо јих пет ми ну та. Сигурно
ће ми би ти на пор но ка да бу -
дем би ла ста ри ја, али сма њи -
ћу обим по сла. Знам да ћу се
увек ба ви ти руч ним ра дом –
од луч но ка же Сне жа на.

Мир ја на Ма рић

Ка да је те ча -
роб не но ћи ле -
ди Пер ди та
Сел би, по ро ди -
ци и при ја те -
љи ма по зна ти -
ја као По пи,
упо зна ла вој во -
ду Фле че ра,
зна ла је да је он
ње на срод на ду -
ша и чо век ко -
јег ће за у век во -
ле ти. Тај ђа вол -
ски при вла чан
му шка рац био
је са вр шен из бор за из у зет но
ле пу и на ив ну Ен гле ски њу, а
њи хо во вен ча ње би ло је као из
бај ке. Че ти ри го ди не ка сни је

По пи и вој во да
по ста ли су нај -
по зна ти ји пар у
гра ду, али бли -
ста ва фа са да
њи хо вог са вр -
ше ног бра ка
кри је не при јат -
ну тај ну – не ста -
ло је стра сти.

М е  ђ у  т и м ,
вој во да не же -
ли да из гу би
же ну за ко јом и
да ље жу ди и за -
то је ре шен да

је по но во осво ји и под се ти на
вре ле да не њи хо ве љу ба ви, и
то та ко што ће је опет за ве -
сти, без о бра зно и гре шно.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ја је нај -
лу ђа пи џа ма ко ју сте но си ли.
„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 „Де чак у пру га стој пи -
џа ми” Џо на Бој на за два на -
ша чи та о ца или чи та тељ ке
ко ји су нај кре а тив ни је од го -
во ри ли на то пи та ње.

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

„Од свих лу дих пи џа ма, је -
ди но ни сам још но сио ону ко -
ја се ве зу је на ле ђи ма. Та сва -
ка ко не ма кон ку рен ци ју.”
063/1746...

„Ни кад не но сим пи џа му,
већ спа вам огр ну та соп стве -
ном ко жом. Ка ко го ди не про -
ла зе, та ’пи џа ма’ ствар но по -
ста је све лу ђа.” 060/7650...

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
ко ли ко до бро пам те ва жне да -
ту ме. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Де се ти
де цем бар” Џор џа Сон дер са.

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:

„Ако су да ту ми рас про да је
оде ће – од лич но, ако су да ту -
ми за по кло не – не ка ко, а ако
су они за пла ћа ње – ни ка ко.”
064/9694...

„То за ме не ра ди мој мо -
бил ни.” 064/1792...

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 читаоца који до среде, 10. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико
вам треба да устанете када паднете?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Паднем седам пута, а устанем осам”
Наокиja Хигашиде. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити
у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Делфи”.

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.

Наоки Хигашида
имао је само три-
наест година када
је написао прву
књигу – „Зашто
скачем”, једин-
ствен увид у жи-
вот, мисли и осе-
ћања аутистичног
детета. Његови за-
писи досегли су
светски успех и
побудили пажњу и
интересовање свих
који о аутизму ни-
су знали много
или су имали бројне предра-
суде. У својој новој књизи де-
ли са читаоцима своје ми-
сли и искуства младог чове-
ка, који се свакодневно су-
среће с потешкоћама изазва-
ним аутизмом. Говори нам о
изазову школовања, о успо-
менама, породичним одно-

сима, одушевље-
њу када путује и
проблемима с
говором. Својим
опажањима он
нас уједно под-
сећа на свако-
дневне тренутке
које узимамо
здраво за готово,
а који за њега
представљају низ
менталних кора-
ка – на пример,
опажање да је
напољу почела

киша. Свестан тога колико
његово понашање може бити
чудно другим људима, он на-
стоји да нам помогне да бо-
ље схватимо аутизам и да
подстакне друштво да људе
који имају посебне потребе
види као људе, а не као
проблем.

Паднем седам пута, 
а устанем осам

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„У ча роб ној но ћи”
Ело и зе Џејмс

Два чи та о ца ко ји до сре де, 10. апри ла, 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 ја
ноћ је за вас би ла нај ча роб ни ја?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „У ча роб ној но ћи” Ело и зе Џејмс. 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

Пи џа ма без 
кон ку рен ци је

Јовица Стојановић

Снежана Ушљебрка

Милан Максимовић

Десимир Голубовић

Марија Трифуновић

НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ СТА РИМ ЗА НА ТИ МА

ПАН ЧЕВ ЦИ ЗЛАТ НИХ РУ КУ
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НАШ ГОСТ: МИ ЛО РАД ИЛИЋ, МА ШИН СКИ ИН ЖЕ ЊЕР И РОК МУ ЗИ ЧАР

ПРО ФЕ СОР ЗА БУБ ЊЕ ВИ МА

шко ле, то јест син ди кал не бор -
бе ко ју смо во ди ли про тив вла -
сти из де ве де се тих. Са свим
спон та но по стао сам је дан од
во ђа штрај ка, али мно ги ма се
то ни је сви де ло, чак ни по је -
ди ним чла но ви ма Де мо крат -
ске стран ке, у ко ју сам ушао
нај ви ше због по што ва ња пре -
ма Ђин ђи ћу. Слич на раз о ча ра -
ња сам до жи вео у но во фор ми -
ра ној „Но вој Ср би ји” и „Г17
плус”, у ко јем сам био још од
вре ме на екс перт ске мре же. Сву -
да су го спо да ри ли лич ни ин -
те ре си. Про ме нио сам ви ше
стра на ка, тра же ћи бли ску иде -
о ло ги ју, ни по што ма те ри јал ну
ко рист. У ства ри, ни сам био
кла си чан по ли ти чар. Ре ци мо,
док сам био на функ ци ји град -
ског већ ни ка, тру дио сам се да
оста вим не ки кон кре тан пе чат,
на при мер уво ђе њем кла сте ра
и ан га жо ва њем на раз во ју се -
ла, про мо ци јом при вред них по -
тен ци ја ла Пан че ва… По след -
ње мо је по ја вљи ва ње на по ли -
тич кој сце ни би ло је с „На ран -
џа стим бло ком”, ка да смо ту
ли сту Иван ка Ба ра ше вић и ја
до ве ли до цен зу са. Но и то се
не слав но за вр ши ло... Про вео
сам и је дан пе ри од као члан
Управ ног од бо ра у „Пе тро хе -
ми ји”, па и као за по сле ни у тој
фир ми, ка да сам по ку шао да
дам до при нос у раз во ју би знис-
ин ку ба то ра, као по моћ ник ди -
рек то ра у Цен тру за пред у зет -
ни штво... Уоп ште, ни кад у жи -
во ту, па ни у овом пе ри о ду, ни -
сам ура дио ни шта че га бих се
сти део, већ на про тив – хтео
сам да оста вим што ви ше то га
за до бро бит гра да.
l Вра ти ли сте се у Ма шин -

ску шко лу 2010. го ди не, овог
пу та као ди рек тор, и на том
ме сту оста ли на ред них осам
го ди на, до пен зи је. Шта је све
ура ђе но за то вре ме?

– По до ла ску сам нај пре осми -
слио те ме љан план раз во ја шко -
ле, а за хва љу ју ћи упра вљач ким
ис ку стви ма, тру дио сам се да и
то ме при сту пим на на уч ни на -
чин. Мој глав ни за да так је био
да ука жем на по тен ци ја ле шко -
ле и ста вим их у функ ци ју са -
рад ње с при вре дом. Ак ти ви рао
сам про фе со ре, сјај не ко ле ге,
по пут Све ти сла ва Се ку ли ћа, Вла -
ди ми ра Бо жич ко ви ћа, Не на да
Ми лен ко ви ћа, Дра га не Ва со -
вић, ин же ње ре с ве ли ким ис -
ку ством, ка ко би смо раз ви ли
је дин ствен кон цепт уче ња, за -
пра во ду ал ног обра зо ва ња, на
кон крет ним ин же њер ским за -
да ци ма. Су шти на је да уче ници,

Те шко је у јед ној лич но сти спо -
ји ти по при ро ди ства ри су прот -
ста вље на људ ска уме ћа, као
што су, на при мер, скло но сти
пре ма ма шин ству, ме наџ мен -
ту, пе да го ги ји и му зи ци.

Да та кви ипак по сто је, и то у
на шем гра ду, до каз је Ми ло рад
Ми ћа Илић, ро ђен 1953. го ди -
не у Пло чи ци. Од сво је дру ге
го ди не жи ви у Пан че ву, где је
за вр шио ОШ „Бран ко Ра ди че -
вић” и Гим на зи ју „Урош Пре -
дић”. Ди пло ми рао је на бе о град -
ском Ма шин ском фа кул те ту на
гру пи за ае ро-ко смо тех ни ку. Не -
ду го за тим за по слио се као ин -
же њер у Фа бри ци ави о на „Утва”,
ко ја га је сти пен ди ра ла на пост -
ди плом ским спе ци ја ли стич ким
сту ди ја ма. Ка сни је је ма ги стри -
рао на ме наџ мен ту. У ме ђу вре -
ме ну је сви рао буб ње ве, био про -
фе сор и ди рек тор, па чак у јед -
ном пе ри о ду и по ли ти чар.

ПАН ЧЕ ВАЦ: По че ли сте у
фа бри ци ави о на, 1980. го ди не.
Ка ко је те као ваш струч ни раз -
вој ни пут?

МИ ЛО РАД ИЛИЋ: Про шао
сам све фа зе нео п ход не мла -
дом ин же ње ру у „Утви”, ко ја је
већ та да на го ве шта ва ла да ће
би ти јед но од тех но ло шких чу -
да у Ју го сла ви ји и уво ди ла ком -
пју тер ске ин же њер ске тех но -
ло ги је. Ја спа дам у пр ву ге не -
ра ци ју струч ња ка об у че них да
про јек ту ју на ра чу на ри ма у Ју -
го сла ви ји. У по ре ђе њу с да на -
шњим мо гућ но сти ма, ло ги ка је
оста ла иста, с тим да су са да
софт ве ри мно го ја чи, али та да -
шњи су би ли на пред ни ји не го
што је, ре ци мо, са да AutoCAD.
Наш раз вој ни цен тар је из гле -
дао фу ту ри стич ки, би ла је при -
ви ле ги ја ра ди ти у ње му.
l Сти ца ли сте број на кон -

крет на зна ња као ин же њер. На
ко јим сте кон крет но про јек ти -
ма ра ди ли?

– Уче ство вао сам у про це су
про из вод ње ави о на „утва 75”,
ко ји је био ком плет но наш про -
из вод – од на цр та до уз ле та.
По сао је но сио ве ли ку од го вор -
ност, јер је мој пот пис ста јао
на до ку мен ти ма ко ји га ран ту ју
да је све бес пре кор но на ави о -
ну у ко ји се да пи лот, па гре шке
ни је сме ло да бу де. По том сам
био пр ви са рад ник ве ли ком ин -
же ње ру Дра го сла ву Ди ми ћу на
раз во ју фа ми ли је ави о на „га -
ма”. По себ но ис ти чем це ло куп -
но 3Д про јек то ва ње про то ти па
по љо при вред ног ави о на „утва
75 АГ”, што сам ура дио с ко ле -
гом Ђор ђем Кон ча ром. Ужи ва -
ли смо у кре а тив ном ра ду најса -
вре ме ни јом опре мом и софт -
ве ри ма и мно го на у чи ли. За то
не тре ба да чу ди да го то во осам -
де сет од сто мо јих ко ле га из те
ге не ра ци је, упра во сво је ка ри -
је ре за вр ша ва ју у ком па ни ји
„Бо инг”, у Си је тлу, То рон ту,
Мон тре а лу...
l Ка да је усле дио су но врат

де ве де се тих и све оп шта про паст
еко но ми је, што ни је ми мо и шло
ни „Утву”, пре о ри јен ти са ли сте
се на про све ту. Ка ко сте се сна -
шли у уло зи про фе со ра?

– Имао сам ту част да с гру -
пом ин же ње ра из „Утве” уче -
ству јем у тран сфе ру нај са вре -
ме ни јих тех но ло ги ја у Ма шин -
ску шко лу. Ре ци мо, бив ша ди -
рек тор ка Љи ља на Бра шо ван
прак тич но је уве ла ну ме рич ке
ма ши не у шко лу, док смо ми
оста ли ви ше ра ди ли на кед-тех -
но ло ги ја ма. Та ко смо уче ни ци -
ма при у шти ли мно го дра го це -
ног прак тич ног ис ку ства сте че -
ног на прет ход ном по слу, а ове
тех но ло ги је су ка сни је из на ше
шко ле ра су те по це лој Ср би ји.
l На кон то га би ли сте је дан

од ди рек то ра у „Тех но мар ке -
ту”, па чак и без по сла у јед -
ном пе ри о ду, а сти ца јем окол -
но сти по че ли сте да се ба ви те
и по ли ти ком?

– У те, до тад ме ни пот пу но
стра не во де, ушао сам пре ко

уме сто бе сми сле них и до сад -
них ве жби, ра де на ре ал ним за -
да ци ма и про ла зе ком пле тан
про цес од иде је до ре а ли за ци -
је. Иза нас су про јек ти „Спар -
та кус”, ве тро ге не ра тор, 3Д штам -
пач, Парк при ме ње них зна ња и
ве шти на, у ко ји мно ги до ла зе

да ви де шта све мо же да се ура -
ди у јед ној струч ној шко ли.
Слич но ка ко се то, ре ци мо, ра -
ди у Ја па ну.
l Ва ша фа сци на ци ја упра во

Зе мљом из ла зе ћег сун ца по че -
ла је још ка да сте као гим на зи -
ја лац тре ни ра ли ка ра те, а 1994.
по кре ну ли сте срп ско-ја пан ско
дру штво и чак уче ство ва ли у
из ра ди књи ге о љу ди ма ко ји су
има ли ве зе с том ца ре ви ном.
Ка ко је из гле да ла нај но ви ја
при ча о Ја па ну, за по че та 2011.
го ди не?

– У вре ме ве ли ког зе мљо тре -
са у Фу ку ши ми на пра ви ли смо
ху ма ни тар ни кон церт с гим на -
зи јал ци ма, а не ко ли ко го ди на
ка сни је смо за хва љу ју ћи ко ле -
ги ни ци из те шко ле, Ра ди Ни -
ко лић, уго сти ли јед ну ја пан ску
де ле га ци ју с ко ле џа Ки са ра зу.
Ка ко је у тој гру пи би ло и сту -
де на та ме ха тро ни ке, схва ти ли
смо да шан са за ди рект ну са -
рад њу по сто ји. На и ме, Ки са -

ра зу ко леџ из Ја па на и Ма шин -
ска шко ла Пан че во има ју ве о -
ма слич на под руч ја ра да. Мо ја
ме на џер ска ре ак ци ја је би ла
бр за. По звао сам де ка на ја пан -
ског ко ле џа на дан на ше шко -
ле, а по тврд ни од го вор је сти -
гао у ре корд ном ро ку и он је
био наш гост. Пот пи са ли смо
ме мо ран дум, ко ји је под ра зу -
ме вао раз ме ну уче ни ка и рад
на за јед нич ким про јек ти ма,
што је и спро ве де но у де ло. До -
жи вео сам са тис фак ци ју да су
ме као пен зи о не ра, ко ји је за -
по чео ту са рад њу, Ја пан ци не -
дав но по зва ли у го сте.
l Не из бе жна ком по нен та ва -

шег жи во та је и му зи ка. Ка ко
сте по че ли да сви ра те буб ње ве?

– Та та Љу би ша био је вр сни
хар мо ни каш и имао је ком плет
буб ње ва, па сам у сед мом раз -
ре ду пр ви пут сео за њих. Био
сам оду ше вљен ин стру мен том.
Убр зо сам кре нуо с бен до ви ма,
нај пре с „Ле мин зи ма”, па с бе -
о град ским „Ам ба са до ри ма”.
Пам тим див не да не, на ро чи то
ле ти у Ма кар ској у фе ри јал ном
кам пу, где је вла да ло не ве ро -
ват но по зи тив но лу ди ло. Усле -
ди ла је „Ви ша си ла”, па „То бо -
ган”, ка да сам упо знао Алек -
сан дра Жи ки ћа, на кон че га је
осно ван и „Баш-Че лик”. Био је
то ве о ма по пу ла ран са став, ко -
ји је на ги њао „Флој ду”, али смо
има ли и осе ћај за њу вејв и
„Стрен глер се”. На ги та ри ја ди у
Сме де ре ву би ли смо про гла ше -
ни за нај пер спек тив ни ји са став,
а мно ги пам те на ше на сту пе по
шко ла ма и у Сту дент ском до -
му. На јед ном кон цер ту у МЗ
Цен тар ле ген дар ни Ибри ца

Јусић пе вао нам је пра те ћи во -
кал. Прак тич но смо има ли две
по ста ве: јед ну кон церт ну, а дру -
гу аку стич ну, за свир ке по пут
оних у чу ве ном џез клу бу код
„Сне жа не”. Та да сам „лу пао” на
тим па ну из Гам би је. Ра до смо
би ли ви ђе ни на при ват ним жур -
ка ма. Наш по след њи кон церт
је био 1980. у До му омла ди не.
l „Баш-Че лик” се по но во

оку пио пред бом бар до ва ње, на
про ба ма у по дру му Гим на зи је,
овог пу та с но вим аран жма ни -
ма и у по ја ча ном са ста ву?

– При кљу чи ли су нам се мо ји
дру га ри из Гим на зи је, Да ба и
Бо ба, с ко ји ма сам прак тич но и
по чео да на сту пам. Они, уз ста -
ру по ста ву: Жи кић, Бран че, Кр -
ле, Га би и мо ја ма лен кост, чи не
гру пу но вог на зи ва – LVC’z, ко ја
не гу је му зич ки пра вац аме ри -
ка на. Не дав но смо сни ми ли и
пр ви ау тор ски ал бум с је да на -
ест пе са ма на ен гле ском је зи ку.

Ј. Филиповић

Милорад Мића Илић

ЦРКВА СВЕТЕ АНЕ

Вајфертови трагови
Мно ги на ши су гра ђа ни чу ли
су за ње га за хва љу ју ћи пр вој
пи ва ри на Бал ка ну, ко ја је са -
гра ђе на у Пан че ву, и зна ју да
се ње гов лик на ла зи на нов -
ча ни ци од хи ља ду ди на ра. Он
је био углед ни ин ду стри ја лац
и успе шан бан кар, ис тра жи -
вач, ко лек ци о нар, до бро твор
про свет них и ху ма ни тар них
удру же ња, по кро ви тељ мно -
гих кул тур них до га ђа ја.

To је са мо део оног што је
то ком свог жи во та по сти гао
Ђор ђе Вај ферт, је дан од нај -
бо га ти јих, нај у спе шни јих и
нај ви ђе ни јих Пан че ва ца. За
ње га се с пра вом мо же ре ћи
да je не мо гу ће да бу де за бо -
ра вљен, јер је оста вио ду бок
траг у исто ри ји на шег гра да.

Ове, али и мно ге дру ге по -
дат ке о Вај фер ту мо гу ће је
на ћи у књи зи исто ри ча ра Фе -
лик са Ми ле ке ра „По ро ди ца
Вај ферт и пи ва ра у Пан че ву”,
чи ји пре вод је из дат у 500
при ме ра ка за слу гом пан че -
вач ког Исто риј ског ар хи ва и
ду го го ди шњег ди рек то ра те
кул тур не уста но ве Ми ла на
Јак ши ћа.

Та књи га има са мо се дам -
де се так стра на и ни је на ме -
ње на за про да ју, већ је ње на
свр ха да слу жи исто ри ча ри -
ма и ис тра жи ва чи ма жи во та
Ђор ђа Вај фер та. У њој се може

про на ћи мно штво по да та ка о
овом слав ном Пан чев цу, ко -
ји је за се бе го во рио да је у
ду ши Ср бин иа ко је ро ђен као
Не мац.

Је ди не успо ме не на Ђор ђа
Вај фер та у Пан че ву да нас су
трг ко ји но си ње го во име у
цен тру гра да, Ста ра пи ва ра,
Цр ква Све те Ане у Ули ци
осло бо ђе ња и по ро дич на гроб -
ни ца по ро ди це Вај ферт на
Ка то лич ком гро бљу.

Да ли је то до вољ но за чо -
ве ка ко ји је за жи во та сте као
и руд ник жи ве на Ава ли, руд -
ни ке мр ког и ка ме ног угља
Ко сто лац и Под вис, руд ник у
Бо ру и пи ва ру у Бе о гра ду (по -
ред оне у Пан че ву), за хва љу -
ју ћи че му је бо гат ство ко јим
је рас по ла гао про це ње но на
да на шњих два на ест ми ли јар -
ди до ла ра! Сва та имо ви на је
на ци о на ли зо ва на на осно ву
од лу ке пар ти зан ских вла сти
по сле Дру гог свет ског ра та.

О Ђор ђу Вај фер ту го во ри и
по да так је че сто до ла зио у
Пан че во, иа ко је ве ћи део жи -
во та про вео у Бе о гра ду. Осим
то га, у дру гој по ло ви ни жи -
во та че сто је ула гао у град ску
ин фра струк ту ру у Пан че ву.

Је дан од нај леп ших по кло на
ко је је оста вио на шем гра ду,
је сте Цр ква Све те Ане. Са гра -
ђе на је 1923. го ди не, ка да је
Ђор ђе Вај ферт про сла вљао
пе де сет го ди на за јед нич ког
жи во та са сво јом су пру гом и
злат ну свад бу. И да нас при -
вла чи па жњу сво јом нео бич -
ном ар хи тек ту ром и слу жи за
одр жа ва ње ка то лич ких слу -
жби и му зич ких кон це ра та.
Пре де вет на ест го ди на про -
гла ше на је за спо ме ник кул -
ту ре од ве ли ког зна ча ја.

Због све га на ве де ног Ђор -
ђе Вај ферт је 1937. го ди не

сахра њен уз нај ви ше др жав -
не по ча сти. Све но ви не ко је
су из ла зи ле у та да шњој Ју го -
сла ви ји по све ти ле су ве ли ку
па жњу том до га ђа ју. Вај фер -
то ви по смрт ни оста ци нај пре
су из Бе о гра да пре ве зе ни до
Цр кве Све те Ане у Пан че ву, а
за тим је са хра њен у по ро дич -
ну гроб ни цу на Ка то лич ком
гро бљу. Остао је за у век у гра -
ду ко ји је без гра нич но во лео.

М. Г.

Црква Свете Ане

Вајфертова гробница

УМЕТ НОСТ У ГЕ НИ МА

Ми ло рад Илић: „Во лим до бош на ко јем из во дим вир бле,

пре лаз ко ји се ра ди по себ ном тех ни ком, као и да ма ло ја че

на гла ша вам бас-бу бањ. Мој син Ре ља ме је на сле дио и с по -

но сом ис ти чем – пре ва зи шао. Он је за вр шио ФДУ на од се -

ку за ка ме ру и за нас је сни мио ви део, ко ји се мо же на ћи

на ин тер не ту, под име ном LVC’z, ’Long Black Limousine’. Тре -

нут но ком по ну је на кла ви ја ту ра ма.”

„Ћер ка Ми на је та ко ђе умет ник: за вр ши ла је ар хи тек ту -

ру и ба ви се сце но гра фи јом, ко сти ми ма, ен те ри је ром и ди -

зај ном уоп ште. Раз ви ла је са да већ по зна ти бренд ’Ко ко

Даш’, а тре нут но с Ре љи ном ве ре ни цом Ма јом кре и ра гар -

де ро бу за де вој чи це. На рав но, пр ви мо де ли су мо је уну ке

Ни ка и Искра”.



Мар тов ски, или 304. број
стар че вач ког гла си ла отво рен
је оба ве ште њем гра ђа ни ма да
сле ди „Април – ме сец чи сто -
ће”, све с ци љем да ме сто бу -
де још леп ше.

Сле де ће стра не до но се ин -
фор ма ци је о скуп шти на ма ло -
ва ца, пче ла ра и ви на ра, као
и о по след њој сед ни ци ме сне
скуп шти не и по се ти чла ни це
Град ског ве ћа шко ли.

У ве ли ком ин тер вјуу го шћа
је би ла Ка та ри на Ба њаи, чла -
ни ца Град ског ве ћа за за шти -
ту жи вот не сре ди не, а гра ђа -
ни у ан ке ти оце ни ли су хи ги -
је ну у ме сту као за до во ља ва -
ју ћу, иа ко би мо гло да бу де и
бо ље. Пред ста вље ни су од га -
ји ва чи ко ња Ве сна и Жељ ко
Ла за ре вић, као и ти неј џер
Алек сан дар Да кић. Ма шин -
ски ин же њер и пче лар Злат -
ко Ра до чај при чао је о свом
жи во ту у ру бри ци „Ка фе ни -
са ње у ’Ђер му’”, док је „ли це
с на слов ни це” овог пу та та -
лен то ва ни Ни ко ла Ра до вић.

Ни су из о ста ле ни стал не
ру бри ке „Цр ти це из про шло -
сти”, „Уоп шти на ва ње”, „Стар -
че вач ке бра зде”, као ни стра -
не о из ви ђа штву, спор ту,

шко ли, кул ту ри, а на ро чи то
је за ни мљив из ве штај о го -
сто ва њу у ККК-у од лич не мо -
сков ске ска-кор гру пе „The
Dead President”, ко ја је у сво -
ју тур не ју по Евро пи из на -
ше зе мље увр сти ла са мо
Стар че во.

Ба нат ски Бре сто вац: За вр ше -
на је из град ња пар кин га код
фуд бал ског игра ли шта. Ка пе -
ла је окре че на из ну тра. На -
ста вље ни су ра до ви на по ња -
вич ком мо сту. Из ло жба ра до -
ва с Ме ђу на род ног са ло на
умет нич ке фо то гра фи је на те -
му „Се ло” би ће отво ре на у пе -
так, 5. апри ла, од 19 са ти, у
га ле ри ји у Ва тро га сном до му.

Ба нат ско Но во Се ло: За јед -
ни ца Ру му на Ср би је ор га ни -
зо ва ла је кон церт са ста ва „Дој -
на Ти ми шу луи” из Те ми шва -
ра у су бо ту, 30. мар та, у ха ли
спор то ва. На род ни ор ке стар
До ма кул ту ре го сто вао је у
пе так, 29. мар та, у еми си ји
„150 ми ну та” код Де ја на Пан -
те ли ћа, на те ле ви зи ји „Пр -
ва”, на ко јој ће на сту па ти и
убу ду ће као пра те ћи ор ке стар
по зна тим со ли сти ма. Удру -
же ње же на ор га ни зу је ра ди -
о ни це као при пре му ус кр шње
из ло жбе.

До ло во: Ау ди ци ја за Деч ји
фе сти вал Ру му на из Вој во ди -
не би ће одр жа на у су бо ту, 6.
апри ла, од 10 са ти, у про сто -
ри ја ма шко ле; за ин те ре со ва -
ни мо гу да се ја ве До му кул -
ту ре. Осам кан де ла ба ра по -
ста вље но је на тр гу ис пред
До ма кул ту ре.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца за -
са ди ла је пе де сет мла ди ца
ра зно вр сног ли сто пад ног и
зим зе ле ног др ве ћа у пар ку и
на из ле ти шту Ске ла. Пре да -
ва ње на те му „Пре ра да по вр -
ћа, во ћа и ме са на ма лим га -
здин стви ма” одр жа но је у че -
твр так, 28. мар та, у са ли
„Гранд”, у ор га ни за ци ји Ин -
сти ту та за еко но ми ку по љо -
при вре де и ло кал ног удру же -
ња по вр та ра, ко је је у не де -
љу, 31. мар та, у До му кул ту -
ре има ло ре дов ну го ди шњу
скуп шти ну. Исто то ура ди ће
и ДВД на ред не не де ље.

Ива но во: Основ на шко ла „Мо -
ша Пи ја де” у уто рак, 2. апри -
ла, одр жа ла је про мо ци ју ми -
ни-ру ко ме та за уче ни ке од
дру гог до ше стог раз ре да. Јав -
ни час је одр жао Ми лан Пе -
тро ни је вић, аси стент на пред -
ме ту ру ко мет на Фа кул те ту
спор та и фи зич ког вас пи та -
ња. Том при ли ком отво рен је
но ви те рен, с под ло гом тар -
тан, чи је је по ста вља ње фи -
нан си рао По кра јин ски се кре -
та ри јат за спорт и омла ди ну.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це, ЈКП „Вод-ком” обо -
га тио је игра ли ште у цен тру
ку ћи цом за де цу, а дру го, ка
Та ми шу, до би ло је ду плу љу -
ља шку. До кра ја ме се ца сва
игра ли шта би ће уре ђе на и по -
пра вље на. У то ку је чи шће ње
де по ни је. Ме сна за јед ни ца је
по мо гла ло вач кој сек ци ји
„Змај” с 30 сад ни ца си бир -
ског бре ста, ко је су по са ђе не
око стре ли шта на Ске ли.

Ка ча ре во: Пре ко сто пе де сет
гра ђа на бес плат но је оба ви ло
ул тра звук штит не жле зде и
дру ге пре гле де у су бо ту, 30.
мар та, у про сто ри ја ма Ме сне
за јед ни це. Ко му нал но пред у -
зе ће пла ни ра уре ђе ње др во -
ре да од Скро ба ре до Ка ча ре -
ва. Дом кул ту ре ор га ни зо ва -
ће пред ста ву за де цу пред -
школ ског уз ра ста под на зи -
вом „Мрав Мр ле и цвр чак
Цвр ле” у уто рак, 9. апри ла,
од 12 са ти, у про сто ри ја ма
До ма омла ди не.

Омо љи ца: Ре дов на го ди шња
скуп шти на УСР-а „Ша ран”
одр жа на је у не де љу, 31. мар -
та, у До му кул ту ре.

Стар че во: Дом кул ту ре је за -
вр шио све ра до ве у про сто ри -
ја ма на спра ту, где ће би ти
умет нич ка ра ди о ни ца и ку так
Удру же ња же на „Нео лит”. Де -
ле га ци ја Од ре да из ви ђа ча „На -
дел” уче ство ва ће на скуп шти -
ни Са ве за из ви ђа ча Ср би је у
су бо ту, 6. апри ла, у дво ра ни
„Вла да Ди вљан” у Бе о гра ду.
Ма ни фе ста ци ја „Април ски да -
ни књи ге” по чи ње у че твр так,
11. апри ла, у 12 са ти, отва ра -
њем би бли о те ке „Да ни ло Киш”
у До му кул ту ре, а од 19 са ти у
га ле ри ји „Бо ем” Ву ле Жу рић
пред ста ви ће но ву књи гу.

Петак, 5. април 2019.
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По тре бан је до бар
план

Од по вољ них кре ди та
до бес по врат них
сред ста ва

Гло гоњ ски по вр та ри су у че -
твр так, 28. мар та, у са рад њи са
Ин сти ту том за еко но ми ку по -
љо при вре де из Бе о гра да, упри -
ли чи ли пре зен та ци ју ко ја пред -
ста вља део ин те ре сант ног про -
јек та под по кро ви тељ ством Ми -
ни стар ства по љо при вре де. Реч
је о уна пре ђе њу зна ња с ци љем
до би ја ња без бед них и кон ку -
рент них про из во да од мле ка,
ме са, во ћа и по вр ћа, на ста лих
пре ра дом на ма лим га здин -
стви ма.

Пре да ва њу је при су ство вао
ве ли ки број љу ди, ме ђу ко ји ма
и пе де се так по љо при вред них
про из во ђа ча. Они су том при -
ли ком мо гли да чу ју мно ге ко -
ри сне ин фор ма ци је, по чев од
тех ни ка ин ве сти ци о не ана ли -
зе за пре рад не објек те до при -
ме не стан дар да ква ли те та и
без бед но сти хра не.

IPARD ну ди по год но сти

На по чет ку је про фе сор Јо нел
Су бић из по ме ну тог бе о град -
ског ин сти ту та по ја снио ка ко
би тре ба ло да из гле да је дан
план тро шко ва и, по ред оста -
лог, скре нуо па жњу на то да
љу ди са се ла рет ко кад у укуп -
ну кал ку ла ци ју ура чу на ва ју и
соп стве ни рад.

– Ма ло ко при ли ком пре ра -
де ко ри сти и кон сул тант ске
услу ге тех но ло га, а ка да узи -
ма ју кре ди те, не пра ве уго во ре
усло вље не на пла том про из вод -
ње, па је до бар адут за до го ва -
ра ње с бан ка ма по сто ја ње па -
пи ра ко ји до ка зу је да је обез -
бе ђен от ку пљи вач – на во ди Су -
бић.

Др Вла до Ко ва че вић при чао
је о фон до ви ма IPARD (Instru-
ment for Pre-Accession in Rural
Development – Ин стру мент
прет при ступ не по мо ћи за ру -
рал ни раз вој).

– У окви ру по ме ну тог про -
гра ма Евро па нам че сто одо -
бра ва не ке но ве ме ре, чи ји је
пред у слов да про је кат бу де ре -
а ли зо ван соп стве ним сред стви -
ма, а до ис пла те до ла зи тек
ка да се ко ми си ја уве ри да је
све ис пу ње но по пла ну. Ва -
жно је иза бра ти са мо јед ну у
од ре ђе ном пе ри о ду, ко ју је по -
том мо гу ће ком би но ва ти с бан -

СЕЛО

О МО ГУЋ НО СТИ МА ЗА ПРЕ РА ЂИ ВА ЧЕ

И ГА ЗДИН СТВА МО ГУ ДО ФОН ДО ВА
кар ским или др жав ним суб -
вен ци о ни са ним кре ди ти ма.
Ин фор ма ци је о то ме мо гу се
до би ти пре ко сај та Ми ни стар -
ства, а кон кур си се рас пи су ју
два пут го ди шње. Ин те ре сант -
не ме ре су под бро је ви ма три
и се дам, али за фи зич ка ли -
ца, то јест га здин ства, нај при -
клад ни ја је она под бро јем је -
дан, ко ја има че ти ри сек то ра.
Пр ви се од но си на про из вод -

њу мле ка, а IPARD узи ма, ре -
ци мо, у раз ма тра ње га здин -
ства од 20 до 300 му зних кра -
ва. Слич на пра ви ла ва же и за
про из вод њу ме са од тов них
го ве да, ова ца и сви ња, као и
за ра тар ске усе ве, ја го ди ча сто
во ће и пла сте ни ке. По сто ји
ве о ма ши рок спи сак, од трак -
то ра до раз не опре ме, за ко је
се мо же кон ку ри са ти. По вра -
ћај ин ве сти ци је је око 60 од -
сто од укуп не ин ве сти ци је, а
за осо бе мла ђе од че тр де сет
го ди на и 65 од сто. У јед ном
кон кур су мо гу ће је до би ти
мак си мал них ми ли он евра, а
ми ни мум је 5.000 евра – каже
Ко ва че вић.

Пре ма на ја ва ма Ми ни стар -
ства, кон кур си за IPARD фон -
до ве би ће отво ре ни 17. ју на и
тра ја ће до 15. сеп тем бра. По -
треб но је нај пре Упра ви за
аграр на пла ћа ња пре да ти до -
ку мен та ци ју, ко ја по ред оста -
лог под ра зу ме ва по ре ско уве -
ре ње да по љо при вред ник не -
ма ду го ва ња, по твр ду о вла -
сни штву над зе мљи штем или
гра ђе вин ску до зво лу за по слов -
ни обје кат. По том ин спек ци ја
про ве ра ва да ли је тач но све
што је на пи са но. 

– Ако је све у ре ду, из да је
се ре ше ње о до би је ном IPARD
про јек ту, а ка да се ин ве сти -
ци ја ре а ли зу је, па ре се вра ћа -
ју под но си о цу, за шта је по -

треб но при пре ми ти ра чу не, с
на зна ком да се у на ред них пет
го ди на до би је но сред ство не
сме да ва ти дру гом или оту ђи -
ти. Та ко ђе, не сме се ни шта
ра ди ти пре ин ве сти ци је, из у -
зев кон сул тант ских услу га. Од
дру гих пра ви ла, ре ци мо, ва -
жно је ре ћи да је за трак тор
од пре ко 10.000 евра нео п ход -
но при ку пи ти три по ну де. По -
вра ћај се вр ши пре ма нај ма -

њој по ну ди, иа ко се мо же ку -
пи ти и ску пље во зи ло. Упра -
ва има свој це нов ник и по по -
тре би ко ри гу је це ну ако је на -
ду ва на. Што се ти че оста лог,
спи сак свих стан дар да је на
сај ту Ми ни стар ства. Пре по ру -
ка је и да за из ра ду пла на тре -
ба на ћи ин сти ту ци ју ко ја ће
на пла ти ти услу ге тек ка да
пољо при вред ник до би је но вац
од фон да – ис ти че овај
стручњак.

Од др жа ве и до осам де сет
од сто по вра ћа ја

По том је пред став ник NLB бан -
ке ука зао на кре дит ну по ну ду
за сек тор по љо при вре де, уз ис -
ти ца ње усло ва за апли ци ра ње
и одо бра ва ње.

Све тла на Ро ље вић Ни ко лић
го во ри ла је о кре ди ти ма из по -
кра јин ских фон до ва уз ка мат -
ну сто пу до три од сто, као и о
углав ном бес по врат ним под -
сти ца ји ма Ми ни стар ства по -
љо при вре де.

– Сек тор пре ра де фи нан си -
ра се кроз три пра вил ни ка, а
пр ви је нај ин те ре сант ни ји за
га здин ства, пре ко ко јег мо гу
да се кре ди ти ра ју из град ња
по слов них обје ка та, на бав ка
опре ме и мар ке тинг. По јед -
ној апли ка ци ји мо гу ће је до -
би ти и до три и по ми ли о на
ди на ра. Ва жно је ис пу ни ти оп -
ште усло ве: да је га здин ство

упи са но у ре ги стар, да су сви
по ре зи пла ће ни и да не ма ду -
го ва пре ма ра ни јим уго во ри -
ма, као и да при ка за но ста ње
бу де ре ал но. Ре ци мо, за адап -
та ци ју обје ка та мо гу се до би -
ти бес по врат на сред ства и до
осам де сет од сто од укуп не ин -
ве сти ци је. По сто ји пра вил ник
о про из вод њи у ма лим ко ли -
чи на ма пре све га за ани мал не
про из во де, док за биљ не још
увек ни је из ра ђен, али се оче -
ку је. Циљ Ми ни стар ства био
је да из ве де стан дар ди за ци ју
и  про из во ђа че уве де у ле гал -
не то ко ве. Кад је реч о мле ку
и млеч ним про из во ди ма, у об -
зир до ла зе фи зич ка ли ца, док
за оста ло, по пут кла ња жи ви -
не, уз го ја ри бе, пре ра де свиња,
про из во ђач мо ра би ти ре ги -
стро ван као пред у зет ник – пре -
ци зи ра ла је за по сле на у по ме -
ну том бе о град ском ин сти ту ту.

Ње на ко ле ги ни ца Би ља на
Гру јић го во ри ла је о стан дар -
ди ма ква ли те та и без бед но сти
хра не, ка да је апо стро фи ра ла
HACCP си стем као нај јед но -
став ни ји и нај јеф ти ни ји скуп
од ре ђе них пре по ру ка ко је тре -
ба при ме ни ти у пре ра ђи вач -
ком објек ту.

– Сви ко ји се ба ве пре ра -
дом, тре ба да ис пу не раз не

кри те ри ју ме – од кон тро ле
ште то чи на до обу ке за по сле -
них. По сту пак во де кон сул -
тант ске фир ме, а на кон то га
цер ти фи ка ци о на ку ћа про ве -
ра ва да ли про из вод од го ва ра
стан дар ди ма. Це на та квог цер -
ти фи ка та ва жи три го ди не и
за ви си од ви ше фак то ра. За
је дан про из вод из но си 1.300
евра; за сир и кај мак – 1.700,
а две ста евра ви ше за три су -
ше не ме сне пре ра ђе ви не.
Посто је и стан дар ди као што
је ИСО, а Ми ни стар ство
пољопри вре де ну ди бес по врат -
на сред ства пред у зет ни ци ма
и за ту на ме ну – на ве ла је
преда ва чи ца.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ДРУ ЖЕ ЊЕ БРЕ СТОВ ЧА НА И СЛО ВЕ НА ЦА

„Пу ту ју ћа ср ца” учвр шћу ју при ја тељ ство

НО ВО ИЗ ДА ЊЕ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

Ме сец чи сто ће

Основ ци из бре сто вач ке шко -
ле „Ол га Пе тров” већ три го ди -
не не гу ју ле по дру же ње, на зва -
но „Пу ту ју ћа ср ца”, с вр шња -
ци ма из ме ста Ви дем код Птуја.
При том мо гу и мно го да на у че
упо зна ју ћи се с на чи ном жи -
во та, кул ту ром и тра ди ци јом
сло ве нач ких при ја те ља.

По след њи пут су Бре стов ча -
ни от пу то ва ли 20. мар та у по -
ме ну то ме сто по во дом да на та -
мо шње шко ле, ка да су их до -
че ка ли и гра до на чел ник Пту ја
и ми ни стар ка про све те Сло ве -
ни је, ко ја је из ве сно вре ме по -
све ти ла де ле га ци ји тог пан че -
вач ког се ла. Пре то га је упри -
ли че на при ред ба, ка да је, по -
ред оста лих, на сту пи ла и
познатa мла да словеначкa кан -
та у тор ка Дит ка.

Ди рек тор ка шко ле „Ол га Пе -
тров” Да ли бор ка Бој ко вић Бре -
ти на во ди да су на ши ма ли ша -
ни има ли при ли ку да ви де ка -
ко из гле да ју та мо шњи на чи ни
ра да, пред ста вља ње гра ди ва и
са рад ња уче ни ка и на став ни ка.

– Иде ја здра вог жи во та, еко -
ло шког по гле да и очу ва ња

живот не сре ди не за на ше при -
ја те ље Сло вен це је из у зет но ва -
жна и па жљи во не го ва на, што
су при хва ти ли и на ши ђа ци,
ко ји су се до ма ћи ни ма при -
дру жи ли у шет њи по бр ди ма у
око ли ни Ви де ма. Мо гли смо
да ви ди мо и град Птуј и та мо -
шњи за мак, с ко јег се пру жа
пре ди ван па но рам ски по глед

на чи та ву ре ги ју, за јед но са
еко ном ским и уни вер зи тет ским
цен тром Ма ри бо ром – на бра ја
ди рек тор ка.

На кон то га гра до на чел ник
Оп шти не Ви дем упри ли чио је
при јем за чла но ве обе ју шко -
ла, ко ји су том при ли ком мо -
гли да од гле да ју ко ме ди ју у из -
вед би ло кал не тру пе, као и да

де гу сти ра ју тра ди ци о нал ну хра -
ну. По след њег да на до ма ћи ни
су за го сте ор га ни зо ва ли пик -
ник, док је у ве чер њим са ти ма
шко ла из обли жњег Мајн шпер -
ка при ре ди ла про грам у част
основ них шко ла из Пан че ва
(„Све ти Са ва” и „Ол га Пе тров”),
ко ји ће им го сто прим ство уз -
вра ти ти већ у ма ју.

Ученици бришу границе

Зарада је у преради

Мало ко приликом
прераде користи и
консултантске услуге
технолога, што може
да уђе у план
трошкова приликом
конкурисања.
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БРА НИ СЛАВ БА НЕ ГЛУ ВА КОВ О ПАН ЧЕ ВУ И СВИ РА ЊУ

МУ ЗИ КА ЈЕ МОЈ АДРЕ НА ЛИН
Културни телекс

Му зи ка
Че твр так, 4. април, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
пи ја ни сте Не на да Ра ди ћа.

Су бо та, 6. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
жур ка „Radioactive Night”.

Сре да, 10. април, 17 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
кон церт уче ни ка ко ји ће на сту пи ти на Ре пу блич ком так ми че -
њу мла дих кла ви ри ста и ду ва ча.

Че твр так, 11. април, 11 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
так ми че ње гу да ча.

Че твр так, 11. април, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт кла вир ског дуа Ма ри ја Го ђе вац и Бор ко Ми лој ко вић.

Че твр так и пе так, 11. и 12. април, 21.30, дво ра на „Апо ло”
До ма омла ди не: фе сти вал ме тал му зи ке „Horns up”.

Пред ста ве
Пе так, 5. април, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: пред ста ва
„Код шеј та на или јед на до бра же на” и пред ста вља ње књи ге
„Пти це и дру ге дра ме” Са ње Са вић.

Су бо та, 6. април, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „За љу би се Ци ца у прин ца”.

Из ло жба
По не де љак, 8. април, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: мул ти ме ди јал на из ло жба „ARMyCHAIR” Ду ша на Ра до ва -
но ви ћа.

Уто рак, 9. април, 20 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не: из ло жба
ра до ва сту де на та Ви со ке шко ле ли ков них и при ме ње них
умет но сти стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду.

Те мат ски про грам
Сре да, 10. април, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа: про мо ци ја ро ма на „Љу бав ни је до вољ на” Са ње До ма зет.

Четвртак, 11. април, 19 сати, Градска библиотека: промоција
књиге „Суботе и недеље” Милана Лазаревића.

У четвртак и петак од 12, а у суботу од 19 сати (11–13.
априла), Дом културе Старчево: манифестација „Априлски
дани књиге”. Учествују: Вуле Журић, Александар Чотрић,
Зоран Т. Поповић, Мухарем Баздуљ, Гојко Божовић и
Светислав Басара.

По сле гим на зи је сам сви рао с
„Кон тра бан дом” и ка сни је са
са ста вом „Blue Family”.
l Твој отац је имао блуз бенд

и за хва љу ју ћи ње му имао си
при ли ку да се дру жиш с му зи -
ча ри ма...

– Ње гов ути цај је си гур но био
ве ли ки, али он ме не ни у јед -
ном тре нут ку ни је оба ве зи вао
да мо рам да слу шам исту му зи -
ку као он. Не ка ко ми је та му -
зи ка ула зи ла у уши, јед но став -
но за во лео сам ро кен рол. Отац
ми је по мо гао та ко што ми је
по кло нио до бар ин стру мент и
дао сло бо ду да се ба вим чи ме

год хо ћу у жи во ту. Ми слим да
је то нај ве ће бла го ко је де те мо -
же да оче ку је од ро ди те ља. Мај -
ка је, с дру ге стра не, би ла раз о -
ча ра на што ни сам за вр шио фа -
кул тет, али се с мо јим ан га жма -
ном у „Ван Го гу” то про ме ни ло.
Њој је им по но ва ло ка да се по -
ја вим на те ле ви зи ји. 
l Пре две не де ље је зва нич -

но пре ста ла тво ја са рад ња с бен -
дом „Ван Гог”. Шта је раз лог?

– Осе тио сам да је вре ме да
се по све тим сво јој му зи ци, а и
ма ло сам се умо рио од пу то ва -
ња. Ка да љу ди са стра не по -
сма тра ју, све де лу је дру га чи је

у од но су на то ка ко за и ста из -
гле да. Ти „пр жиш” ги та ру и све
је су пер. Ме ђу тим, то су са мо
два са та. Али по треб но је мно -
го ра да да би се на пра вио је -
дан кон церт, то под ра зу ме ва и
че ста од су ства од ку ће. Осе тио
сам да је са да тре ну так да кре -
нем не ким мир ни јим пу тем,
да на ђем не ки свој му зич ки
из раз и де фи ни шем шта је то
што ја хо ћу да сви рам.
l Имаш ли не ки план?
– Пра ви ћу му зи ку она ко ка -

ко осе ћам. Имам не ки свој стил
и из раз и ми слим да је се бич но
с мо је стра не да то не по де лим

с љу ди ма. Са да по ста вљам сво -
ју му зи ку на „Ју тјуб” и уско ро
ћу, на дам се и из да ти не што. 
l Ни си ни ка да раз ми шљао

о свет ској ка ри је ри?
– Не бих мо гао да из др жим

тај тем по. Му зи ча ри и бен до -
ви ко ји има ју ве ли ке свет ске
тур не је пла ћа ју ви со ку це ну
за тај успех. Мно ги то не мо гу
да под не су. Чо век се из гу би у
то ме. По ста неш роб свог по -
сла, а ја не же лим да за мр зим
му зи ку или да пре ста нем да
се ба вим њом. Сва ко се би тре -
ба да на ђе не ки тем по ко ји му
од го ва ра.

l Ти си тај свет му зич ке ин -
ду стри је осе тио упра во кроз
„Ван Гог”?

– То је ствар но јед но ве ли ко
ис ку ство од два на ест и по го -
ди на. Ви део сам ка ко то функ -
ци о ни ше на не ком ви шем ни -
воу, ван клуп ских свир ки. Ми -
слим да чо век у јед ном тре -
нут ку тре ба да по слу ша свој
уну тра шњи глас и да при ла го -
ди тем по жи во та свом ор га ни -
зму. То је тај на чо ве ка ко ји је
за до во љан сво јим жи во том.
l Шта је нај дра го це ни је ис -

ку ство ко је си до био у ра ду с
„Ван Го гом”?

– До бро је то што сам ви део
ка ко озби љан бенд ствар но
функ ци о ни ше и што сам на у -
чио се бе ди сци пли ни. Све сам
то спо знао, али ни сам до зво -
лио да ме про ме ни као лич -
ност. Ми слим да је по пу ла р -
ност јед на ве ли ка зам ка у ко ју
мно ги љу ди упад ну. Још јед на
зна чај на ствар је то што сам
на сту пао на кон цер ти ма пред
ве ли ким бро јем љу ди. То је спе -
ци фич на вр ста енер ги је и адре -
на ли на. Дра го ми је што сам то
про шао. То је је дан ве ли ки део
мог жи вот и уоп ште се не ка -
јем, јер ни шта ни сам из гу био,
са мо сам до био из тог ис ку ства.
l Да ли ви ше во лиш ве ли ке

кон цер те или свир ке у ма њим
клу бо ви ма?

– Во лим и јед но и дру го. Клуб
је мно го ин тим ни ји. Љу ди су
на ме тар од те бе и дру га чи ја је
раз ме на енер ги је. У „Аре ни”
или на „Бир фе сту” че сто се де -
ша ва ло да је би на то ли ко ве ли -
ка и да су љу ди то ли ко да ле ко
да их и не ви дим. Ви дим са мо
ма су ко ја има не ки хук, зви -
жди или тап ше, али не ка ко сам
осе тио оту ђе ност од љу ди. А
опет, ве ли ки раз глас иза зива
мо ћан осе ћај. Мени ипак и даље
клубови подижу адреналин.

СО ЛИ СТИЧ КИ КОН ЦЕРТ ДА МИ РА ПРАЊ КО ВИ ЋА

Пред на ступ у СА НУ
Та лен то ван и ве о ма успе шан
уче ник тре ћег раз ре да пан че -
вач ке сред ње му зич ке шко ле
Да мир Прањ ко вић одр жао је у
по не де љак, 1. апри ла, свој пр -
ви со ли стич ки кон церт.

Овим на сту пом на ја вљен је
ње гов на ред ни кон церт, ко ји ће
би ти одр жан 11. апри ла у га ле -
ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти у Бе о гра ду, ка да ће
се у тој уста но ви пр ви пут чу ти
там бу ра у овом об ли ку.

– Ово је ве ли ки успех ка ко
за Да ми ра као по је дин ца, та ко
и за там бу ру као ин стру мент и
са му шко лу – ре кла је проф.
Љи ља на Мар ја но вић.

Она је ис та кла да по ред ње -
га, ко ји је ван се риј ски та ле нат,
у шко ли има још не ко ли ко уче -
ни ка ко ји по сти жу зна чај не ре -
зул та те на овом ин стру мен ту.

Да мир Прањ ко вић је ро ђен
2002. го ди не у Али бу на ру, а
там бу ру је по чео да сви ра у

једа на е стој го ди ни. Од сво је
два на е сте по ха ђа Му зич ку шко -
лу „Јо ван Бан дур”.

До бит ник је мно го број них
на гра да и при зна ња. У ди сци -
пли ни там бу ра Прањ ко вић је
осво јио пр ву на гра ду на Ре пу -

блич ком фе сти ва лу му зич ких
и ба лет ских шко ла Ср би је 2016.
и на че тр на е стом Фе сти ва лу
вој во ђан ске там бу ре 2017. го -
ди не. Пр ву на гра ду и зва ње ла -
у ре а та до био је на Ре пу блич -
ком так ми че њу уче ни ка основ -

них и сред њих му зич ких шко -
ла 2017. Од 2014. уче ству је и
осва ја пр ве на гра де пет го ди на
за ре дом као со ли ста на Фе сти -
ва лу вој во ђан ске там бу ре, а те
пр ве го ди не осво јио је пр во ме -
сто на Ме ђу на род ном так ми -
че њу „Фан таст”. До бит ник је и
спе ци јал не на гра де жи ри ја на
Фе сти ва лу ру мун ског фол кло -
ра Вој во ди не (Бе геј ци, 2017).

Члан је там бу ра шког сеп те та
и там бу ра шког ор ке стра „Не -
вен”, с ко ји ма је осво јио пр ве
на гра де на Ре пу блич ком так -
ми че њу уче ни ка му зич ких шко -
ла Ср би је (2015. и 2017), на Ре -
пу блич ком фе сти ва лу му зич ких
и ба лет ских шко ла Ср би је (од
2014. до 2018. го ди не) и на Ме -
ђу на род ном фе сти ва лу бу ње вач -
ких пе са ма 2016. го ди не.

За оства ре не ре зул та те и из -
у зет на до стиг ну ћа у обла сти
му зи ке на гра ђен је ди пло мом
АП Вој во ди не 2018. го ди не.

Би ља на До лић, 

ака дем ска сли кар ка

ФИЛМ: Ани ми ра на би о граф -
ска дра ма о чу ве ном сли ка ру
Вин сен ту ван Го гу „С љу ба -
вљу, Вин сент” („Loving Vin-
cent”) оста ви ла је на ме не
сна жан ути сак. Спе ци фич на
је по то ме што је то пр ви ду -
го ме тра жни филм у ко јем су
сви ка дро ви руч но осли ка ни.
Пре ко сто умет ни ка је ра ди -
ло на овом оства ре њу пу них
шест го ди на. Сам на ра тив не
до ла зи то ли ко до из ра жа ја
по ред оча ра ва ју ће ви зу ел не
рас ко ши. Та ко ђе, вред ни па -
жње и сва ког по тро ше ног ми -
ну та је су фил мо ви „Же на у
зла ту” („Woman in Gold”) и
„Опе ра ци ја: Чу ва ри на сле ђа”
(„The Monuments Man”). За
оне ко ји же ле чи сту умет ност,
ту је, на рав но, ре ди тељ Џим
Џар муш и ње гов филм „Одав -
но мр тав” („Dead Man”).
КЊИ ГА: По ред мно го до брих
но вих на сло ва и ау то ра, још
увек се бе пре сли ша вам, с вре -
ме на на вре ме, вра ћа ју ћи се
кла си ци ма свет ске и до ма ће
књи жев но сти. Ко још ни је чуо
за „Ле ген ду о Ве ли ком ин кви -
зи то ру”? Ко се ни је су срео са
оним ка ра ма зов ским у се би
или то пре по знао у дру гом?
О овој књи зи не тре ба мно го
го во ри ти, ни ти је тре ба по -
себ но пред ста вља ти. Она је
оба ве зно шти во. На рав но –
„Бра ћа Ка ра ма зо ви”, по след -
њи ро ман Ф. М. До сто јев ског.
Не пре ва зи ђе ни пси хо ло шки
ро ман ко ји от кри ва пи шчев
ге ни ја лан ум. До сто јев ски
успе ва да нам овим ро ма ном
пред ста ви људ ске ди ле ме и
раз ми шља ња о сми слу по сто -

ја ња, пат ње и про чи шће ња.
Kао и са вре ме ни чо век, ли ко -
ви у ро ма ну тра га ју за од го -
во ри ма, му че се, по ста вља ју
пи та ња о по ре клу зла у све ту,
пи та ња о мо ра лу, о Бо гу, сло -
бод ној во љи, људ ској пат њи,
сре ћи и сло бо ди. И за што са -
да, пи та ће се не ко, пре по ру ка
овом на сло ву, по ред то ли ког
бро ја мо дер них, пит ки јих и
по пу лар ни јих на сло ва? Због
то га што нас овај ро ман мо -
ти ви ше да раз ми сли мо и ис -
тра жу је мо, да по тра жи мо од -
го во ре и вра ти мо се из во ру.
Без об зи ра на на ше по ре кло
или вер ско опре де ље ње До -
сто јев ски нас иза зи ва да са -
ми по сег не мо за књи гом на
ко јој се те ме љи хри шћан ско
уче ње – Би бли јом – нај чи та -
ни јом књи гом свих вре ме на.
МУ ЗИ КА: Ку ћа у ко јој ста ну -
је мо су пруг и ја с на ше тро је
де це, уз ра ста од 21 до 16 го -
ди на, увек је пре пу на му зи -
ке. Они има ју ве о ма до бро
фор ми ран му зич ки укус, али
се че сто раз о ча рам ка да чу -
јем шта не ки мла ди њи хо вих
го ди на слу ша ју. Мо рам при -
зна ти да се по не кад и при јат -
но из не на дим, као што је то
ско ро био слу чај с пе смом
PNL „A l’Ammoniaque”. Мој
из бор овог пу та ће ипак би ти
Scorpions: „You and I”.

С љу ба вљу, Вин сент

избор

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Бра ни слав Ба не Глу ва ков се
ско ро це лог жи во та ба ви му -
зи ком. Уз оца Ду ша на још као
де те је упо знао ква ли тет ну му -
зи ку и имао при ли ку да учи
сви ра ње на до брим ин стру -
мен ти ма. Без об зи ра на по ка -
за ни та ле нат, ро ди те љи су хте -
ли да по сле за вр ше не гим на -
зи је на ста ви шко ло ва ње, али
су сту ди је ал бан ског на Фи ло -
ло шком фа кул те ту оста ле не -
за вр ше не, а љу бав пре ма му -
зи ци је по бе ди ла! До не дав но
је био члан јед ног од нај ве ћих
рок са ста ва у на шој зе мљи –
бен да „Ван Гог”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: С ким си пр во
сви рао у Пан че ву?

БА НЕ ГЛУ ВА КОВ: То је био
гим на зиј ски бенд „Не на вот ка
бенд”. Че сто смо вре ме про во -
ди ли у ка фи ћу „Кец”, ко ји се
на ла зи у не по сред ној бли зи ни
шко ле. Не на је ра ди ла као ко -
но ба ри ца у том ло ка лу. При ја -
ви ли смо се за не ку школ ску
при ред бу, али ни смо има ли име.
Се де ли смо у „Ке цу” и мо ра ли
да сми сли мо на зив на бр зи ну.
Од лу чи ли смо да то бу ду пр ве
три ства ри ко је нам пад ну на
па мет... У бен ду су сви ра ли Игор
Бо жић, Аца Ди ми три је вић и
Оли вер Ко јић, а јед ну пе сму је
от пе ва ла са да шња глу ми ца Је -
ле на Јо ви чић. Ми смо се баш
„при ми ли”, да бенд не бу де са -
мо за ту при ред бу, не го да тра -
је. Ме ђу тим, по сле шко ле је сва -
ко кре нуо сво јим пу тем.
l Је сте ли та да би ли по пу -

лар ни?
– Ни сам се ба вио му зи ком

да бих био по пу ла ран. Сви рао
сам за то што во лим да сви рам.
Шта је по пу лар ност уоп ште?
Има ту не ких пред но сти, али
то ни сам ка пи рао та да. Са ове
дис тан це и не знам да ли бих
умео да се дру га чи је по на шам.
Био сам кли нац из Цре па је ко -
ји у Пан че ву иде у шко лу и
сви ра ги та ру. Ни сам до зво лио
да ме не ка сла ва про ме ни и
ми слим да је та ко и оста ло.
l Да ли си имао иде ју да

ћеш се за пра во јед ног да на ба -
ви ти му зи ком про фе си о нал но?

– Ни сам та да знао. Ро ди те -
љи су оче ки ва ли да за вр шим
фа кул тет. Ме ђу тим, ка ко је
вре ме од ми ца ло, ја сам од у -
ста јао од те иде је, а све сам
озбиљ ни је раз ми шљао о му зи -
ци као о про фе си ји. То ни је
би ло ла ко сре ди ном де ве де се -
тих. Кре ну ло је све да се рас -
па да, па и му зич ка сце на. Али
ја сам био ре шен да сви рам
оно што во лим, а не оно што
се тра жи и пла ћа. Не мо гу да
ка жем да сам се у том пе ри о -
ду про фе си о нал но ба вио му -
зи ком, али сам од ње жи вео.

Бане Глуваков

Дамир Прањковић

МОЈ МОЈ

ГРАД ПО МЕ РИ

Ба не Глу ва ков се из Цре па је у Пан че во пре се лио 2000. го -

ди не и ка же да су се че сто ње го ви при ја те љи љу ти ли јер је

за се бе го во рио да је Пан че вац.

– Та мо сам од ра стао и та мо су ми ко ре ни, али сам за во -

лео Пан че во. До вољ но је ур ба но с јед не стра не, а с дру ге

стра не је ва ро ши ца у ко јој се мир но и ре ла тив но без бри жно

жи ви. Ов де имам ве ли ки број при ја те ља и по сто ји не ка ла -

ко ћа жи вље ња у ва ро ши. Про вео сам ве ћи део жи во та ов -

де и за во лео овај град. До па да ми се све осим за га ђе ња,

али при хва тио сам то, јер љу ди жи ве од ин ду стри је. Ме ђу -

тим, да ње не ма, овај град би био нај бо ље ме сто за жи вот,

она ко по мо јој ме ри – ре као је Глу ва ков.



ШКОДА ФЕЛИЦИЈА, 1.3 бен-
зин, атестиран гас, 2001. годи-
ште, први власник. 063/258-
479. (СМС)

ПРОДАЈЕМ пунто 1.1, 1997, ре-
гистрован, тел. 060/373-45-01.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу и
куку за пунта. 064/1690-47-83.
(275396)

РЕНО МЕГАН 2004, 1.6, 16 В,
метан уграђен у Италији,
215.000 км, 1.600 евра.
065/892-09-77. (275476)

ПЕЖО 206, 1.4, бензин, 2006.
годиште, власник. 065/263-28-
78.  (275454)

ПРОДАЈЕМ мазду 323, 1.4 бен-
зин, 1998. годиште, власник.
069/154-43-19. (275485)

ГАРАЖЕ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
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7
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4
9

8
)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ, 2008,
регистрован, гаражиран, вла-
сник, повољно. 063/345-837.
(275486)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 1991.годи-
ште. 066/810-64-25. (275493)

ПЕЖО 206 + 2009. годиште, 1.1
Б, 3 В, металик, алу, одлични.
069/504-55-93. (275503)

РЕНО меган, 2001, регистро-
ван, клима, електро подизачи,
сређен, 1.400 евра. 064/324-
11-17. (275541)

СИТРОЕН ксара пикасо, 2003,
1.8, регистрован до марта
2020, плин, атест до 2024, сре-
ђен, 2.150 евра. 064/324-11-16.
(275541)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет,
2004/5, петора врата, фул
опрема. 064/587-50-24.
(275566)

ПУНТО 2, 1,2, 8 В, 2003, троје
врата, фул опрема. 064/587-
50-24. (275566)

СТИЛО рестајлинг, 1.6, 2004,
петора врата, нов плин атести-
ран. 064/587-50-24. (275566)

ПЕЖО 206, 1.100, 2002, петора
врата, клима, власник.
064/587-50-24. (275566)

ПУНТО 1, 1.1, 1998, троје вра-
та, у добром стању. 064/587-
50-24. (275566)

ПРОДАЈЕ се пежо 308, 2013.
годиште, караван, 1.600 куби-
ка. 064/129-72-40. (275578)

АУДИ А 6, 1997, 2.5 ТДИ, кли-
ма, власник, хитно, 850 евра.
063/812-48-62. (275544)

ГОЛФ 1.6, 2009, бензин, гас,
власник, регистрован, топ ста-
ње. 063/837-71-79, 063/802-58-
75. (275669)

ПРОДАЈЕМ ладу 2003. годи-
ште, регистрован, 450 евра.
063/179-36-83. (275702)

РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребне конобарице, младе,
вредне, услови одлични.
064/349-93-43. (275698)

ПРОДАЈЕМ форд фијесту 1.8
Д, 800 евра, 2000. годиште.
Тел. 064/176-88-51. (275716)

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

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

КУПУЈЕМ томос аутоматике, не
старије од 1987. Исправне-не-
исправне. 064/171-22-13. (2375577)

КУПУЈЕМ возила од 80 до 1800
евра, стање небитно. 063/165-
83-75. (275683)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1300 евра.
062/193-36-05. (275683)

ПОЉОПРИВРЕДНЕ машине
продајем. 060/660-79-60.
(275497)

ПРОДАЈЕМ трактор зетор 7011,
први власник и шпартач ИМТ.
063/376-302. (275538)

ИЗДАЈЕМ гаражу, повољно.
069/369-69-93. (275490)

ИЗДАЈЕМ гараже, Тамиш капи-
ја, 30 евра месечно. 060/152-
87-70. (275337)

ИЗДАЈЕМ лимену гаражу на
Стрелишту, на дужи период.
063/325-877. (275572)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и
половни делови од веш-маши-
на- Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (275227)

ПРОДАЈЕМ клавир чајка.
069/369-69-93. (275490)

СЕРВИС телевизора, дигитал-
них рисивера, монитора, да-
љинских,. „Плус”,  Д. Туцовића
28. 353-463, 063/877-38-21.
(275700)

ПРОДАЈЕМ бетонске чесме и
роштиље за дворишта. 064/970-
13-00. (274425)

РАСАД: парадајз, краставац,
паприка за пластенике.
064/143-50-23, 062/165-70-20,
626-285, Брестовац. (275096)

ТИКИ бојлер, пуромат, штил
тестера, мењач ауди. 061/644-
62-07. (275270)

ПРОДАЈЕМ собу за школарца
плаве боје и крека весо пећ,
хитно, повољно. 064/348-01-41.
(275239)

ПРОДАЈЕМ половне телевизоре
из увоза, могућност замене.
064/564-14-14. (274611)

ПРОДАЈЕМ машину за произ-
водњу натрон џакова. Тел.
064/424-95-10. (275376)

ПРОДАЈЕМ преостало огревноп
дрво: багрем, букву, храст. Уно-
шење и цепање. 061/626-15-00.
(275400)

ПРОДАЈЕМ чекичар оригинал
„утва”, нову черупаљку, нази-
мицу мангулицу 100 кг.
064/552-59-49. (275446)

РАСПРОДАЈА новог намешта-
ја. Столице од 1.600, столови
од 4.500. 060/600-14-52.
(275422)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по жељи.
060/600-14-52 (275422)

ПРОДАЈЕМ црну земљу, цена и
превоз договор. 063/896-51-75.
(275415)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп, сало-
нит плоче. 063/711-77-54.
(275460)

ПРОДАЈЕМ клавир чајка.
069/369-69-93. (275490)

ПРОДАЈЕМ половну грађу, др-
вена врата, више комада и ПВЦ
прозоре и врата, повољно.
064/122-69-78. (275489)

ЛР КОШНИЦЕ продајем. Тел.
060/660-79-60. (275497)

ВЕШ-МАШИНЕ, судо-машине,
бела техника из увоза. 063/777-
28-66. (275504)

ПРОДАЈЕМ из иностранства
бицикле дечје и за одрасле.
Миса, 063/436-918. (275507)

ПРОДАЈЕМ компресор, косачи-
це – више врста на Миси.
063/436-918. (275507)

ПРОДАЈЕМ козе. 063/272-535,
062/807-78-23. (275511)

ПРОДАЈЕМ моторну пумпу то-
мос за воду, са цревима. Тел.
064/471-11-64. (275513)

CHIC CO VA спортска колица +
ауто седиште + за бицикл седи-
ште, све 100 евра. 069/102-95-
00. (275540)

НА ПРОДАЈУ: сто и столице,
кухиња, намештај бошњачки,
комоде и цитрине, веш-маши-
на, замрзивачи, шпорет, орма-
ни, угаона, ТА пећж, крека, те-
писи, кревети, фотеље.
064/155-38-13. (275542)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопера,
3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (275551)

ПРОДАЈЕМ трактор фергусон
559, 1984. године, круњач са
машином, куклтиватор хонда,
тањирача са 20  тањира, прска-
лица 440 л, једнобраздни плуг,
кавез за пилиће, кавез на носи-
ље, пумпа за прскање воћа, ци-
клон за растурање вештачког
ђубрива 250 кг, сечка за куку-
рузовину, млевење јабука, дуња
и воћњак. 063/7’06-16-38.
(275666)

ШПОРЕТ, плин, струја, судо-
машина, фрижидер, трпезариј-
ски сто са десет столица анти-
квитет, угаона гарнитура, ципе-
ларник, брачни душек. Тел.
063/861-82-66. 

ПРОДАЈЕМ фрижидер 300, за-
мрзивач 150, замрзивач 300,
веш-машину. 064/129-73-60.
(275714)

ПРОДАЈЕМ тросед, тепих 2,5 х
3.5, шпорет горење, пола-пола,
бицикл немачки. 064/187-20-
13. (275629)

ПРОДАЈЕМ две младе крмаче
за клање или приплод. Тел.
063/311-277. (275674)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ елинд, 3 кв,
исправна, 50 евра.  061/301-
38-40. (275608)

ПРОДАЈЕМ два ПВЦ светлар-
ника 150 х 150, и прекрупач.
063/214-387. (275-662)

КУПУЈЕМ гарнитуре,угаоне,
столове, столице, старо перје,
остало покућство. 062/148-49-
94. (275452)

КУПУЈЕМ полован намештај,
ганитуре, астале, столице, ТА
пећи и остало покућство.
063/898-00-82. (275452)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, сатове, новац, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77. (275427)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, перјане јастуке,
старо гвожђе. 066/900-79-04.
(1275417)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, ме-
синг, олово, алуминијум, веш-
машине, замрзиваче, телевизо-
ре, долазим. 061/321-77-93.
(275690)

КУПУЈЕМО обојене метале, гво-
жђе, олово, акумулаторе, шпо-
рете, веш-машине, замрзиваче.
061206-26-24. (275690)

КУПУЈЕМО секундарну сирови-
ну, гвожђе, месинг, олово, веш-
машине, замрзиваче, остало.
061/322-04-94. (275690)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замр-
зиваче, фрижидере, веш-маши-
не, телевизоре. Долазим на
адресу. 064/158-44-10,
0637101-11-47.( 275481)

КУПУЈЕМ очувано покућство,
угаоне гарнитуре, столове, сто-
лице, беби опрему, ТА пећи,
фрижидере, старо гвожђе, пер-
је. 062/892-47-55. (275530)

ПРОДАЈЕМ грађевинске плаце-
ве, укњижене, Стрелиште. Тел.
063/192-38-39. (275662)

БАШТА 16 ара северна инду-
стријска зона бунар воћњак.
063/123-35-20 (СМС)

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.
064/418-45-66. (272954)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА, плац 8
ари, са кућом. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (275522)

ПРОДАЈЕМ пољопривредно зе-
мљиште, 124 ара у Скробари.
Тел. 063/325-566. 

МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)

ВОЈЛОВИЦА, Ул. Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена
37.000. Тел. 683-84-27 или
064/071-15-41. 

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-
мљиште, Јабучки пут б.б. Тел.
060/504-54-44, 061/187-55-13. 

КУЋА на продају, Омољица, це-
на повољна. Тел. 617-331.
(274452)

КУЋА у Иванову, старинска у
етно у стилу, комфорна, лега-
лизована и укњижена, 60 квм и
7.5 ари плаца. Тел. 063/372-
428. (4807/33)

НА ПРОДАЈУ одлична дво-
спратна кућа у Качареву.
063/401-052. (4807/80)

ПРОДАЈЕМ кућу, строги цен-
тар, 100 квм, П + 5, Војводе
Живојина Мишића бр. 6.
023/857–315, 064/575-57-04.
(275005)

ПРОДАЈЕМ кућу на Миси, три
трособна стана и подрум. Тел.
013/371-561, 063/360-165.
(274684)

ЦАРА ДУШАНА 73, кућа за ру-
шење, 8 ари, 51.000 евра.
063/820-53-34. (274959)

ЗЛАТИБОР, продајем/мењам
кућу на Златибору за кућу/стан
у Панчеву. 069/158-63-76.
(274973)

ПРОДАЈА воћњака са викенди-
цом, поред асфалта за Иваново,
цена договор. 060(308-97-78. 

ПРОДАЈЕМ грађевински плац
445 квм, са старом кућом, Стр-
леиште. 064/119-04-31.
(275121)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву.
602-011, 065/219-59-73.
(275143)

БАВАНИШТАНСКИ пут, имање
56 ари, викендица, помоћни
објекти, воћњак, грађевинско
земљиште, вода, струја.
064/280-60-53. (275219)

ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита 180
квм + 3 ара палца, усељива од-
мах. Тел. 063/740-22-41,
013/664-228. (275331)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову. 29.
новембра 80. 062/415-359.
(275251)

ПРОДАЈЕ се кућа у Боре Шипо-
ша 19. Панчево. 013/346-502.
(275211)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (275456)

МИСА, код надвожњака, тро-
собна, 80 квм, 5 ари, 34.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (275456)

КУЋА, Омољица, 120 квм, 20
ари, централно, воћњак.
064/959-93-67. (275462)

САЛАШ и три хектара земље,
уз асфалт, северна зона.
066/354-791. (275467)

ПРОДАЈЕМ плац на Бавани-
штанском путу, 7 ари, вода,
струја, ограђен. 060/700-50-72.
(275449)

ПРОДАЈЕМ мању викендицу у
Националном парку Девојачки
бунар. 063/352-23-24. (275468)

ПРОДАЈЕМ кућу двособну, Ба-
ваништански пут. Тел. 062/192-
61-48. (275475)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
две стамбене јединице, ЦГ.
013/348-137, 062/348-137.
(275472)

КУЋА, 120 квм + 78 квм по-
моћни објекти, 10 ари, укњи-
жено, ограђено. Тел. 064/321-
02-71. (275484)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у завр-
шним радовима, на новој Ми-
си. 064/221-36-12. (275487)

КУЋА, две стамбене јединице,
двориште, башта, Новосељан-
ски пут 15. 064/131-67-32.
(275496)

БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, укњижена, 5
ари, без улагања, 25.000.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (275498)

УЖИ ЦЕНТАР, 250 квм, 5 ари,
екстра, 130.000. 063/836-23-83,
„Трем 01”, (679). (275498)

СПРАТНА кућа, Максима Гор-
ког, плац 3.8 ара, 100.000.
063/301-360. (275512)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (275522)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари на Ку-
дељарцу. 062/818-25-05.
(275559)

ВОЋЊАК 15 ари, викендица,
Баваништански пут, други ред,
друго немачко поље. 064/368-
04-77. (275560)

КУЋА у Тополи, 58 квм, сређе-
на, двориште, 22.000. (926),
„Купола”, 065/328-66-94.
(275561)

ДВЕ куће на 3 ара плаца, Гор-
њи град. Тел. 064/025-80-60.
(275578)>

ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица,
помоћни објекти, подрум, стру-
ја, вода, плац 28 ари. 063/734-
52-25. (275590)

ГОРЊИ ГРАД, кућа за рушење
или адаптацију, 4,11 ари,
25.000. „Мустанг”, 062/226-
901. (275592)

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, 110
квм, 7,45 ари, 17.000. „Му-
станг”, 062/226-901. (275592)

СТАРА МИСА, ужа кућа, 140
квм, 5,5 ари, помоћне просто-
рије, 27.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (275592)

ПЛАЦ, продајем, Миса, дозво-
љена градња. 064/866-23-36.
(275589)

НОВА МИСА, три етаже, 6 х
12, изворно, 55.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58. (275592)

ВИКЕНД кућа, 82 квм, Новосе-
љаснки, 18 ари. 063/436-682. 

ЦЕНТАР, салонска на 5 ари,
115.000, близу центра, кућа за
рушење, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (275717)

СТАРА МИСА, кућа на 5,5 ари,

27.000; Кудељарац, одлична на

5 ари, 36.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (275717)

ХИТНО, Брестовац, нова, укњи-

жена, 16.500 евра, Иваново,7

ари, кућа 13.000 евра. (67),

063/744-28-66. (275713)

КУЋА, почетак Кудељарца, ПР

+ Пк, све ново, 62.500; Стрели-

ште, двојна, приземна, посебан

улаз двориште. (67), 063/744-

28-66. (275713)

ТЕСЛА, кућа реновирана, Јова-

на Гавриловића 16-а, мирно

место. 064/295-50-95. (275686)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском
Новом Селу. 066/887-84-00. (2
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ЦЕНТАР, кућа ПР + ПК, нова
Миса, три јединице, на једном
плацу, повољно. (67), 063/744-
28-66. (275713)

ВИКЕНДИЦА, Дубока Бар,
12.000; Новосељански пут,
8.000. (67), 063/744-28-66.
(275713)

ПРОДАЈЕМ њиву 70 ари.
063/812-49-23. (275635)

ПРОДАЈЕМ кућу. Тел. 355-039.
(275637)

СТАРИ ТАМИШ, кућа 150 квм,
6 ари, 57.000. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (275627)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, кућа 70
квм, 17 ари, 26.000. „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(275627)

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

ПОТЕЗ Содара, прелепа салон-
ска, 220 квм, два стана, 3.5
ари, 110.000. (398),„Кров”,
060/683-10-64. (275249)

У МРАМОРКУ, хитно се прода-
је комфорна кућа. 069/255-87-
86. (275620)

ПРОДАЈЕМ кућу без посредни-
ка, Панчево, Новосељански пут.
063/153-37-70. (275168)

ВЕЛИКИ избор кућа, све лока-
ције. Агенција „Гоца”. 063/899-
77-00. (275651)

ПРОДАЈЕМ грађевинске плаце-
ве 8,43 и 2,54 ара, почетак Ку-
дељарца. 060/424-29-93. (275653)

МЕЊАМ грађевински плац на
Кудељарцу за кућу. 065/669-
32-20. (275653)

КУЋА 138 квм, локал 30 квм,
плац 7,3 ара, Војловица.
063/879-58-14, без посредника.
(275654)

ЊИВА у трећем пољу, Омољи-
ца, пов. 42 ара. 063/754-98-80,
066/104-480. (275675)

СТАРА МИСА, старија кућа 70
квм, гаража, 3,3 ара, 17.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (275272)

НОВА спратна кућа, ЕГ, гара-
жа, 1.8 ара, 52.000. (353),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (275272)

КУЋА у изградњи, 85 квм, недо-
вршена, покривена, објекти 13-
А, јефтино. 061/160-82-80. 

КУЋА, 100 квм, 1/1, 27.000
евра, усељива. Козарачка,
063/804-07-85. (275693)

МОНТАЖНА нова кућа, 70
квм, Миса, 19.000 евра + 2
ара. 063/804-07-85. (275693)

КУЋА, 60 квм, 2 ара, 13.000
евра, Миса. 063/804-07-85. (275693)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном
плацу, са воћњаком, Војловица.
013/232-21-30, 063/162-50-00.
(275691)

ПЛАЦЕВИ, Долово, 27 ари, Са-
ве Ковачевића,1 6 ари, Лоле
Рибара. 061/654-50-08. (275695)

ПОЛОВАН намештај, бела тех-
ника са бесплатном доставом.
061/317-07-67. (275701)

АГЕНЦИЈИ за некретнине „Ку-
пола” потребне некретнине на
свим локацијама. 065/328-66-
94. (275561)

КУПУЈЕМ земљу, Старчево-Ива-
ново, на Наделу, до воде, 30
ари и више. 064/129-20-08. 

КУПУЈЕМО станове за ренови-
рање.  (326), „Купола”,
065/328-66-94. (275561)

ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ, 9/27 сре-
ђен,одмах усељив стан.
063/123-35-20. (смс)

ЦЕНТАР, дуплекс, троипособан
80 квм пети спрат нема лифт,
49.500 евра. 064/888-25-00 (СМС)

ЦЕНТАР, дуплекс, троипосо-
бан, 80 квм, пети спрат, нема
лифт, 49.500 евра. 064/888-25-
00. (СМС)

НОВА МИСА, 71 + 10 квм, те-
раса, повољно, власник, 1/1.
060/533-35-75. 

ЦЕНТАР, Светог Саве, ново-
градња, 47 квм, II спрат, лифт,
гаража, гас, укњижен. 062/966-
92-96. (275533)

ПРОДАЈЕМ реновиран двосо-
бан стан, Котеж 1. 064/341-79-
92. (275535)

СОДАРА, 83 квм, ЦГ, IV, без
улагања, екстра, 54.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. 

НОВА МИСА, двоипособан, 68
квм, ЦГ, II, 35.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (275522)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП, 57
квм, 6 квм тераса, 30.000. „Ди-
ва некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (275508)

НОВА МИСА, новоградња, 95
квм, трособан, лукс станови,
завршни радови у току, могућ-
ност кредита. 062/966-92-96.
(275533)

ТЕСЛА, трособан комфоран
стан са ЦГ, 80 квм, IV, 52.000.
Тел. 013/331-079, 063/770-45-
55. (274254)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
квм, III, ЦГ, одличан, 35.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (475439)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64 квм,
IV, ЦГ, лифт, сређен, 38.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (475439)

НОВА МИСА, нови станови, че-
творособан, 103 квм, I, 48.000;
трособан, 83 квм, II, 43.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (475439)

КОТЕЖ 1, двособан, 49 квм, II,
ЦГ, комплетно сређен, 35.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (475439)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 56
квм, V, ЦГ, две терасе. 29.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (475439)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61
квм, трећи спрат, ЦГ, 32.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (275456)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (275456)

КОТЕЖ 2, једнособан, ЦГ, VI II,
без већих улагања, 24.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (275498)

СОДАРА, војне зграде, троипо-
собан, VI, лифт., 50.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. (275498)

ДВОСОБАН, ЦГ, Содара, први
спрат, 33.000 евра. „Дива не-
кретнине”, 345-534, 064/246-
05-71. (275508)

ДВОСОБАН СТАН, 56 квм, пр-
ви спрат, 29.000 евра, Стрели-
ште. „Дива некретнине”, 345-
534, 064/246-05-71. (275508)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
ВП,, 27.000, договор, Стрели-
ште. „Дива некретнине”, 345-
534, 064/246-05-71. (275508)

НА ПРОДАЈУ леп комфоран
стан, Тесла, 64 квм, пети спрат,
лифт, ЦГ, 46.000 евра. Власник.
061/609-78-13. (275516)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73 квм,
ЦГ, V, 43.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (275522)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм, I, TA,
32.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (275522)

СОДАРА, двособан, 52 квм, ВП,
ТА; 29.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (275522)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
квм, V, ЦГ, 25.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (275522)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, Ко-
теж 1, Браће Јовановића 96.
063/164-61-70. (275535)

СТРЕЛИШТЕ, 65 квм, трособан,
II спрат, ЦГ, 36.000, договор.
(926), „Купола” 065/328-66-94. 

СОДАРА, трособан, 75 квм, из-
воран, добар распоред, VI,
37.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (275592)

КОТЕЖ 1, 58 квм, ЦГ, III, до-
бар, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.  (275592)

НОВА МИСА, 60 квм, полусуте-
рен, леп, 22.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.  (275592)

ТЕСЛА, двоипособан, 69 квм,
V, ЦГ, 41.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (275592)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији,
58 квм, приземље, ЦГ, са лукс
стварима, 46.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58. (275592)

НОВОГРАДЊА, двособан, III,
опремљен, Котеж Милорадо-
вић, 50 квм, 40.000 евра.
063/801-56-63. (275588)

ИЗДАЈЕМ или продајем једно-
собан стан 36 квм, у насељу
Тип Станко. 064/250-20-67. 

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
Скробара, 45 квм, гаража 30
квм, милион динара. 063/325-
566. (275598)

ПРОСТРОГИ ЦЕНТАР, нова
зграда, 70 квм, III, комплетна
кухиња, апарати, плакари,
лукс, 74.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275605)

ДАЈЕМ једноипособан стан у
центру Панчева. 060/505-54-25.

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан
у центру Панчева. 060/505-54-
25. (275600)

КОТЕЖ, двоипособан, 83 квм,
дуплекс, тераса, 42.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (275605)

ХИТНО, Спољностарчевачка,
улични стан у кући, 89 квм, 1/1,
18.000. (398), „Кров”, 060/683-
10-64. (275605)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28,
20.500; Содара, 2.5, 76, 42.000.
(338), „Јанковић”, 348-025. (275630)

КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 21.000; Со-
дара, 2.0, 55, 23.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (275630)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм, те-
раса, I, 35.000.(238), „Тесла не-
кретнине”,  064/668-89-15. (275627)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, тераса, VII, 25.000.  (238),
„Тесла некретнине”,064/668-
89-15. (275627)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, тераса, V, 40.000.
(238),„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (275627)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. (238), „Тесла некретни-
не”,  064/668-89-15. (275627)

СОДАРА, одличан мањи двосо-
бан, ЦГ, III, 32.000; двособан,
ТА, IV, сређиван, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. (275717)

СОДАРА, трособан, ПВЦ, пар-
кети, ТА, III, 41.000; троипосо-
бан, VI, ЦГ, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (275717)

СТРОГИ центар, трособан, нов,
96 квм, 73.000; Тесла, једносо-
бан и двособан, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48. (275717)

КОТЕЖ 2, двособан, 62 квм,
договор, 57 квм, IX,  31.000;
једнособан, VI II, ЦГ, 24.500.
„Лајф”, 061/662-91-48. (275717)

ТЕСЛА, преко пута Лидла, ви-
соко приземље, 50 квм, ЦГ, ре-
новиран, 40.000 евра. 060/441-
11-23. (275711)

КОТЕЖ 1, двоипособан, фул
сређен,, са намештајем; Миса,
I, одличан, 35.000. (67),
063/744-28-66. (275713)

МИСА, спрат + ПР, само
43.000; Миса, трособан, призе-
мље, двориште, 40.000. (67),
063/744-28-66. (275713)

МАРГИТА, два одвојена стана,
двориште, летња, све сређено.
(67), 063/744-28-66. (275713)

МИСА, ПР, 36 квм, тераса, дво-
риште, 21.500, I, једнособан,
сређен, две терасе, 20.000.
(67), 063/744-28-66. (275713)

ГАРСОЊЕРА, Миса, приземље,
одлична, 18.000; Тесла, ВП, 26
квм, 21.500. (67), 063/744-28-
66. (275713)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, 35
квм, 15.500; Тип Станко, I, 32,
16.000. (67), 063/744-28-66.
(275713)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Синђелиће-
ва, I, тераса, 53 квм, 35.000;
Котеж 2, 36, реновиран. (67),
063/744-28-66. (275713)

КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи двосо-
бан, 29.500, хитно.  (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00. (275651)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан,
ЦГ, лифт, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (275651)

СОДАРА, 50 квм, стан у кући,
хитно, 23.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (275651)

КОТЕЖ 65 квм, двоипособан,
42.000; 57 квм, двособан,
28.000. (324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. (275659)

МЕЊАМ локал од 39 квм у
центру Стрелишта за стан. Тел.
064/267-71-74. (275672)

ЈЕДНОСОБНИ, Тесла „Дис”, 35
квм, 29.000; Котеж, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (275659)

СТРЕЛИШТЕ, 56 квм, двособан,
VI, ЦГ, 34.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (275636)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38
квм, IV, ТА, сређен, 23.000, до-
говор. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (275636)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66 квм,
VI, ЦГ, лифт, 30.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (275636)Ж

КОТЕЖ 2, 66 квм, леп двоипо-
собан, II, ЦГ, 43.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (275636)

КОТЕЖ 2, 59 квм, ВП, ЦГ, дво-
собан, 34.000, договор.  (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (275636)

ТАМИШ КАПИЈА, 68 квм, III,
ЦГ, двособан, 56.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951.  (275636)

ЦЕНТАР, двособан, III 49 квм,
ТА, усељив, 31.000.  (353),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (275596)

КОТЕЖ, двособни, I, II, 60 квм,
ЦГ, усељиви, 38.000. (353),
„Премиер”,352-489, 03/800-44-
30. (275596)

ТЕСЛА, нови свет, једноипосо-
бан, I, 39 квм, ЦГ, 25.000.
(353), „Премиер”, 03/800-44-
30. (275596)
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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

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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СТАНОВИ

ПОНУДА

Услужно кројење

– најпрецизније

компјутерско

кројење на катеру.

063/494-688
(7/275703)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844. 

Банатски Брестовац, на Дунаву, „Јабуков цвет”,

продајемо: 6 ари плаца са комфорном кућом 60 квм;

засебном комф. гарсоњером 20 квм; зиданим оставама

24 квм; тремовима 59 квм. Укњижено-легализовано,

1/1, цена 45.000 евра. Могућ договор. 064/380-56-54.
(3/275499)

ЦЕНТАР, једнособан, 25 квм,
IV, ТА, 20.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (275636)

ЦЕНТАР, трособан, III, лифт,
74 квм, ЦГ, 58.000. (353), „Пре-
миер”, 03/800-44-30. (275596)

НОВО! У Агенцији „Тесла не-
кретнине” посебне погодности
за продавце. 064/668-89-15.
(275629)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”
(238), 064/668-89-15, потребне
некретнине. (275627)

АГЕНЦИЈИ „Милка” потребни
станови, куће, плацеви, куће за
рушење. 063/744-28-66. (275713)

БЕЗ ПОСРЕДНИКА, кукпујем
двособан стан, Содара, центар,
Тесла, за адаптацију до IV
спрата, обавезан лифт, цен-
трално грејање, исплата одмах.
063/637-673. (275453)

КУПУЈЕМ мањи стан на Стрлеи-
шту, ниже спратности. Тел.
069/251-57-57. (275526)

КУПУЈЕМ једнособан-двособан
стан за реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. ((275456)

ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
Агенција „Нишић”,  064/206-
55-74. (275456)

КУПУЈЕМ једноипособан стан
на новој Миси, приземље, први
спрат. 063/836-37-30. (275616)

ИЗДАЈЕМО станове у центру
града. Контакт: Љупко,
063/313-844; Маријана,
063/693-944. (ф)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 64
квм, пети спрат, лифт, наме-
штен, централно грејање, тера-
са, двострано оријентисан, леп
комфоран, 250 евра /месец,
после 11 сати, 061/609-78-13. )

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру Панчева. 064/314-00-
68. (275441)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2, клима,
ЦГ, намештен. 063/271-248.
(275435)

ИЗДАЈЕМ собу са заједничком
употребом кухиње и купатила.
Тел. 060/031-07-26. (275421)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси за војна лица.
063/839-56-81, 013/370-398.
(276129)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 2,
22 квм. 063/314-676. (275508)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намеште-
но, строги центар, 130 евра.
069/113-00-73. (2754149

ИЗДАЈЕМ једнособан самцима,
ЦГ, Тесла, Ул. Лава Толстоја.
063/824-50-38. (275470)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, Котеж 2. 064/271-64-52.
(2755249

ПОТРЕБНА намештена гарсо-
њера, око 20  - 30 квм, центар
Панчева. Небојша, 061/113-35-
988. (275543)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, Б. Јовановића, код пијаце.
064/559-17-43. (1275573)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру на Миси. Тел. 061/132-54-
21. (275587)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву, на
главном путу. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (2756269

ИЗДАЈЕМ кућу 50 квм, стара
Миса. 060/011-96-66. (275643)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру,
намештену, први спрат, цен-
трално, екстра. 064/919-36-22. 

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру у Самачком. Синђелићева.
064/110-04-39. (275646)

ИЗДАЈЕМ стан од 100 квм, са
ЦГ. 063/214-387. (275662)

НАМЕШТЕНА гарсоњера са
грејањем. Посебан улаз.
013/334-827, 063/191-99-96.
(275663)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на но-
вој Миси. Тел. 372-677. (275666)

ХИТНО потребан празан двосо-
бан стан, кућа за издавање,
озбиљној породици. 063/179-
87-77. (275679)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, нена-
мештен у центру код главне ау-
тобуске станице. 063/771-61-
82. (275685)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, 50 квм, на Котежу 1. Тел.
062/206-004. Ненад. (275697)

НАМЕШТЕН једнособан, дво-
ришни, спрат, ТА, 80 евра, код
Хотела „Тамиш”. 064/122-48-
07. (275694)

ПРОДАЈЕМ пословни простор –
два локала спојена, укупно
53,21, укњижен, Д. Туцовића.
063/281-954. (275117)

ЛОКАЛ у Његошевој 7, суте-
рен, 100 квм. Тел. 062/821-44-
94. (275246)

ИЗДАЈЕМ или продајем локал
118 квм, Његошева 1. 066/346-
690. (275715)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал
угао Карађрођеве и Његошеве,
60 квм + башта 50 квм, заста-
кљена. 060/441-11-23. (475751)

ТЕСЛА, фризерско-козметичар-
ски салон, опремљен, нов.
060/441-11-23. (475751)

ИЗДАЈЕМ локал, трговина, 80
квм. 064/482-65-53. (275155)

ИЗДАЈЕМ локал 68 квм, ново-
градња, на прометном путу,
преко од Котежа 2, лукс, за све
намене, велики паркинг.
064/026-90-54. (2754409

ИЗДАЈЕМ легализован послов-
ни простор, Новосељански пут
100. Погодан за ауто-кућу.
064/051-51-61. (275438)

ПОТРЕБАН магацин 100 – 150
квм. Тел. 063/354-122. 

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, код
Аутобуске станице. 063/278-
421. (275463)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
064/679-29-20. (275490)

ИЗДАЈЕМ два нова локала, цен-
тар, један опремљен, салон ле-
поте. 063/734-83-21. (275501)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23, код
Аутобуске станице. 352-105.
(275565)

СТРЕЛИШТЕ, пијаца, локал 16
квм, 11.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275605)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од
39 квм у центру Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74. (275672)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, 38
квм. 063/804-57-99. (275689)

ИЗДАЈЕМ локал, трговина, 80
квм. 064/482-65-53. (275155)

ПОТРЕБНА жена за чишћење.
Тел. 060/304-07-64 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чување јед-
ногодишњег детета. 060/439-
78-51. (СМС)

ПОТРЕБАН конобар са иску-
ством, плата 30.000 + 3.000
превоз. Бакана. 063/426-103.

ПРЕДУЗЕЋЕ Car bo Con cept
тражи аутоматичара пнеумати-
чара са исксутвом. Биографију
послати на of fi ce@ car bo con -
cept.co m или позвати на
069/334-54-42. од 8 до 16 сати
радним данима.

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/фризерка. 064/503-68-
75. (275259)

РАЗРАЂЕНОМ салону у центру
потребан мушко-женски фризер,
плата 30.000. 064/470-74-43. (275130)

WE I FERT дистрибуцији пића
потребни возачи Б и Ц катего-
рије, виљушкариста и физички
радници. 062/446-285. (272909)

ФИРМИ „Дивнић шпед” из
Панчева потребан возач Ц и Е
категорије за унутрашњи тран-
спорт. Контакт 062/850-00-82. 

АУТОПРЕВОЗНИКУ потребан
возач Ц и Е категорије.
063/286-914, Ђорђе. (4807/25/26)

ПОТРЕБАН магацин 100 – 150
квм. Тел. 063/354-122. (4807)

ПОТРЕБНИ радници за ауто-
перионицу „Тахи”, Ружина 25-
а, Панчево. 061/136-60-24. 

ПОТРЕБАН радник за рад у
пластификацији до 50 година.
Plast pro. 064/192-85-44. (275604)

ПОТРЕБАН радник за рад у
новоотвореном сервису „Горе-
ња”. 061/200-30-43. (275614)

РЕСТОРАНУ Royal у „Авив пар-
ку” потребни радници.
063/216-788. (275525)

САЛОНУ хитно потребна му-
шко-женска фризерка са ис-
кукством. Услови одлични.
064/255-57-31. (2175624)

СЕНДВИЧАРА „Буба”: потреб-
ни радници за рад на роштиљу
и кувар (може без искуства), за
сала 2 Pa sta bar. Доћи лично
од 10 до 14 сати. (275448)

РЕСТОРАНУ „Коноба акустик”
Београд потребан кувар. За све
информације позовите
060/014-19-22. (275455)

ПОТРЕБАН радник за посао на
„бувљаку”. 063/836-70-61. (1275641)

АУТО-СЕРВИСУ Scan Au to по-
требан радник. 064/240-69-63.

ПОТРЕБНА радница или про-
давачица за пекару и пицерију.
063/130-75-40. (275532)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни рад-
ници за роштиљем и у кухињи.
Плата 30.000 + пријава + то-
пли оброк. 013/354.043,
063/897-55-04. (275585)

ФРИЗЕРСКОМ салону потреб-
ни мушко-женски фризери.
Контакт 063/815-94-66. (275586)

ПЕКАРИ „Rex” из Банатског
Новог Села потребан – мајстор
и помоћни радник. Контакт
тел. 063/616-694. (275594)

ПОТРЕБНА помоћна радница
у кројачници. 062/471-951. (275545)

ПОТРЕБАН конобар/ица са ис-
куством, за рад. К063/779-98-
56, 063/508-719. (275547)

ПОТРЕБАН радник за ноћну
смену у продавници у центру.
063/550-166. (275709)

ПОТРЕБАН возач Б категорије,
за паковање и развоз штампе.
069/867-72-07. (275649)

ПОТРЕБНА радница за рад у
производњи пекаре. Тел. 606-
330. (275665)

ПОТРЕБНИ вредни у одговор-
ни људи за поделу флајера.
064/241-45-14. (275704)

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

ИЗРАДА, монтажа конструкци-
ја, хала, биндера, кованих капи-
ја, ограда, гаража, грађевинска
лимарија. 064/068-10-85. (275068)

ДИМНИЧАР: чишћење димња-
ка, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (275078)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (275145)

ТВ и сателитске антене, монта-
жа, дигитализација ТВ-а,
ИПТВ, антена плус. 064/866-
20-70. (275576)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тра-
касте завесе, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09. (275261)

КОСИМ траву тримером, по-
вољно, дворишта, воћњаке, ко-
ров. Зоран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (275339)

ЧАСОВИ географије и енгле-
ског. Врло повољно. 065/373-
53-34. (274341)
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РАЗНО

Последњи поздрав

драгом куму

ВОЈИСЛАВУ

МАНДИЋУ

Породица

ВУЧКОВИЋ

(64/275555)

30. марта 2019, у 93. години, преминуо је наш отац, деда и свекар

ВОЈИСЛАВ МАНДИЋ
1926–2019.

Сахрана је обављена 2. априла 2019, на Старом православном гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени синови БРАНИСЛАВ, МИРОСЛАВ и СИНИША са породицама.
(116/ф)

5. априла 2019. године навршавају се две године от-
како нас је напустио наш драги супруг, отац и деда

НЕНАД ШАЛЕТИЋ

Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе. Ма-
ло је речи, а превише туге да кажемо колико нам
недостајеш.

Супруга МИЛАНКА, кћерка НАТАША, син КРСТО,
зет НЕБОЈША, снаја СОЊА, унуци НИКОЛА, 

НЕМАЊА и ДАНИЛО и унука СОФИЈА
(143/А4809)

Велика је празнина

без тебе

СЛАЂО

Твоје колегинице

из „Атељеа”

(99/275645)

Последњи поздрав

драгој

СЛАЂАНИ

ЈОКИЋ

од породица

ЕРДЕЉАН

и МИЛОШЕВИЋ

(118/275680)

Последњи поздрав

сестричини Слађи

СЛАЂАНА

ЈОКИЋ
1976–2019.

од ујака ДОБРЕТА

и ујне АНЂЕЛКЕ

(124/275696)

„ТЕХНОМАРКЕТ” ДОО ПАНЧЕВО

расписује конкурс за следећа радна места:

1. ОПЕРАТЕР НА ПРЕСИ ЗА ЕКСТРУЗИЈУ 
АЛУМИНИЈУМА – 1 извршилац

– машинске струке, електро-струке или ауто-
матичар

2. МАГАЦИОНЕР – 1 извршилац

– машинске струке

– возачка дозвола Б категорије

– пожељно радно искуство

3. ВИЉУШКАРИСТА – 1 извршилац

– уверење о оспособљености за занимање
возач-виљушкариста

– пожељно радно искуство

4. СТРУГАР – 1 извршилац

– Пожељно радно искуствo

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

потребни:

• монтери клима уређаја

• монтажери централног грејања

• монтажери вентилационих система

• монтажери електро-инсталација

• продавци у специјализованом малопро-
дајном објекту

Пријаву на конкурс извршити лично доласком на
адресу фирме:

„Термомонтелектро” доо, Панчево,
Ул. Баваништански пут бр. 247,

у суботу, 6. априла 2019, у 10 сати.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

израде студије о процени утицаја на животну

средину

Носилац пројекта „ТЕ-ТО Панчево'” д.о.о, улица

Спољностарчевачка бр. 199, поднео је захтев за

одлучивање о потреби процене утицаја на живот-

ну средину пројекта Изградња прикључно развод-

ног постројења ПРП 220кV термоелектране то-

плане Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-

ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,

Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Сек-

ретаријата.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

– Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на Робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб
по почетној цени од 5.000,00 динара  по метру
квадратном.

– Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на Робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб
по почетној цени од 5.000,00 динара  по метру
квадратном.

– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квад-
ратном.

Рок за достављање понуда је  8 дана  од дана
објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-
ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-
рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-
лене пијаце у Панчеву.

Фирми ДОО „Тријера” потребне жене за рад 

у производњи, до 45 година старости.

Рад на паковању готовог производа. 

Производња се одвија у две смене.

Контакт: 062/790-112, Дејан

ПОТРЕБНИ

КОНОБАРИ/

/KONOBARICE

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи жене за рад

у производњи гајбица.

013/373-488, 063/256-360

РЕНОАУТО „ПАНТА”
ПАНЧЕВО
Потребан нам је

продавац
ауто-делова и опреме

Предност ће имати кан-
дидати са радним иску-
ством у бранши или са
познавањем аутомо-
билске индустрије.

Информације на

064/132-96-63.

„Конкордија”

потребан

возач
063/252-747

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге. Александар, 064/157-20-03. 

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00. (275459)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови и обрада шпалети.
065/842-83-29, 063/842-84-29. 

СРПСКИ, часови за основце,
средњошколце, студенте. При-
према пријемних, контролних.
064/462-37-64. (275408)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка
старих, уградња нових цеви,
одгушења, монтажа, санитари-
је. 063/812-48-62. (2754339

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, кречење, глетовање, сто-
ларија, веома повољно.
064/280-26-15. (275426)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојле-
ра, шпорета, индикатора, раз-
водних табли, инсталација. Ми-
ћа, 064/310-44-88. (275424)

МАТЕМАТИКА, физика, хеми-
ја, механика, часови. Тел. 251-
19-81, 063/852-22-43. (275428)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76. (275426)

РАДИМО све физичке послове,
чистимо подруме, таване, наш
превоз. 964/144-37-65. (275363)

СЕЧЕЊЕ, цепање и услуга уно-
шења огревног дрвета.,
064/287-26-00. (275400)

ЛИМАРСКИ радови, изра-
да/монтажа кровопокривачки
радови, преправке цурења, тер-
мо, хидроизолација. 064/215-
99-26. 

МОЛЕРСКИ и гипсарски радо-
ви. Неша. www.fa ce bo ok.co -
m/mo le ri zam  069/444-23-76. 

РАДИМО све физичке послове,
рушења, бетонирања, обарање
стабала, итд. 064/122-69-78. 

МАТЕМАТИКА, стастистика,
физика, информатика, могућ-
ност месечног плаћања, профе-
сор. Центар, 0’13/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-74-89,
Јовичин. (275514)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, до-
лазим, јефтино, 24 године ис-
куства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.

НЕМАЧКИ свим узрастима,
преводи, припрема за полагање
свих нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (275574)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, гипс, керамика, повољно.
Проверите. 061/141-38-02. (275615)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, превоз
ствари, утовар/истовар, монта-
жа-демонтажа намештаја. Де-
јан, 061/626-14-50. (275580)

РАДИМО све послове, чистимо
таване, шут, подруме, рашчи-
шћавамо дворишта. 061/206-
26-24. (275690)

МЕЊАМ пелене, нега покрет-
них, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (275671)

СВЕ ВРСТЕ физикалија, уто-
вар/истовар, рушење, чишће-
ње, разбијање бетона, селидбе,
одвоз шута, непотребних ства-
ри и слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (275580)

ПРАЊЕ тепиха дубинско, наме-
штаја, душека, аутомобила. На-
таша, 066/361-474, 060/361-
474, 361-474. (275582)

МАСАЖА релакс за потпуно
уживање и опуштање вашег те-
ла. 064/269-94-87, Марија. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење
судопере, купатила, адаптаци-
је, поправке, замене, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59. 

ОЗБИЉНА и одговорна жена
са искуством, чувала би децу.
065/434-01-42. (275619)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (275611)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846 (257613)

ШЉУНАК, песак, сејанац... од-
воз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-23-
38. (275708)

ЧИСТИМО таване, шупе, по-
друме, гараже, износимо све.
061/321-77-93. ((275690)

ЗИДАЊЕ, бетонирање, оправка
старим нових кровова.
013/664-491, 063/162-53-89. 

ПАРКЕТ постављам и хоблујем,
мајстор с дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с материја-
лом или без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220, 063/847-
74-38. (272893)

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28 го-
дина с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско пра-
ње тепиха, аутмобила, наме-
штаја. Превоз бесплатан. 302-
820, 064/129-63-79. (275656)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерце-
дес камионом, радници, повољ-
но. Вук, 063/278-117, 064/176-
91-85. (274613)

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

ПРЕВОЗ малим и великим ки-
пером, шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут са утоваром.
063/246-368. (275242)

ЛАЛЕ – превопзим кипером по-
вољно, туцаник, песак, шљунак,
сејанац, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94, 063/754-02-72. 

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

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис,
све релације по Србији с ком-
бијима, камионима, екипа рад-
ника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање могу-
ће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid be-
bom bon cic.com  (4809)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом, Вој-
водина, Србија, са или без рад-
ника.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.(4809)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис
– комбијима, камионима, про-
фесионално, екипа радника,
све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74. (4809)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бом-
бончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја. Се-
лите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid be-
bom bon cic.com  (4809)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, метал-
не подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (275447)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66. (4809)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари ком-
бијем и камионом, професио-
нално, екипа радника, све ре-
лације по Србији, откуп наме-
штаја. Иван, 063/107-78-66.

ИЗРАДА/МОНТАЖА ПВЦ АЛ
столарије, лимарије, браврија,
ограда, капија, кованија.
064/068-10-85. (275161)

ПОПРАВКА беле технике, мон-
тажа, сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис „Фриго Пе-
ђа”, 013/301-300м 064/771-24-
16. (4807)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ру-
шење, одвоз шута са утоваром.
Атанацков. 063/771-55-44. (275329)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (275610)

КОКМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71, Нико-
ла. (275564)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови,ф асаде, ламинат.
061/283-66-41, 064/317-10-05. 

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, поправља-
мо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. 

АКО си усамљена, желиш брак,
јави се. 064/437-63-59. (275466)

МУШКАРАЦ, 56 година, мате-
ријално обезбеђен, жели дал
упозна жену или девојку до 40
година, ради дружења, излаза-
ка. Звати око 21 сат. 013/352-
203. (275539)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно. 063/709-
44-97. (275250)
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Последњи поздрав нашем драгом

МИЛОРАДУ СТАНОЈЕВИЋУ
1950–2019.

Бол и туга не мере се речима већ празнином која је остала.

Мирис сећања и осмех једнако драг, а ми не заборављамо шта

ти дугујемо.

Греје нас твоја неизмерна љубав коју си нам пружио.

Твоји најмилији: супруга АНА, син СЛОБОДАН, ћерка

ВЕСНА, зет ДУШАН и унуци НИКОЛА и ИВАН

(8/275423)

Школска наша

МАРИЈА ВИТОМИРОВ МАЦА
1948–2019.

Тужни смо и већ нам недостајеш.
Твоја генерација СЕШ-а 1963/1967.

(25/275465)

Последњи поздрав
вољеној

баба КАЈИ
ФИЛИПОВИЋ

Унука ТАМАРА
и снаја МАРИЈА

(13/275432)

После дуге и тешке болести, 26. марта, преминуо је мој супруг

СРЕТЕН ВУЧИЋЕВИЋ
1957–2019.

Сахрана је обављена 29. марта на Новом гробљу у Панчеву.

Среле мој, душо моја, много ми недостајеш. Били смо једно а

та друга половина је отишла.

Бескрајно сам тужна.

Твоја МИЛКА – твој ЦВРЛЕ

(10/275431)

Последњи поздрав течи

СРЕТЕНУ ВУЧИЋЕВИЋУ
1957–2019.

Никада те нећемо заборавити.

Породица ДАБИЋ

(29/275477)

Последњи поздрав

стрицу

ДУШКУ

ДАВИДОВУ

У мом срцу заувек.

Синовица ЈЕЛИЦА

са породицом

(30/275478)

Последњи поздрав

нашој

МАЦИ

ВИТОМИРОВ

Лепе успомене траја-

ће док смо живи.

МИРА, МИРКО

и МИЛИЦА
(37/275500)

15. II 1957 – 26. III 2019.

Последњи поздрав

вољеном брату

СРЕТЕНУ

ВУЧИЋЕВИЋУ

од МИЋЕ

са породицом

(71/275571)

15. II 1957 – 26. III 2019.

Последњи поздрав

вољеном брату

СРЕТЕН

ВУЧИЋЕВИЋ

од МИШЕ и НАЦЕ

(72/275574)

СЛОБОДАНКА

ЖИВКОВИЋ
удата Китић

1945–2019.

Твоја племенита душа ће
сијати у нашем памћењу. 

ДРАГОЉУБ ЖИВКОВИЋ
са породицом

(68/275567)

Драгом стрицу

СРЕТЕНУ

ВУЧИЋЕВИЋУ

ЦУЛЕТУ

Последњи поздрав од

ЦЕЦЕ, ВЛАДЕ, 

ЈАСМИНЕ

са породицама
(76/275583)

С болом и тугом опра-

штамо се од наше

драге

МАРИЈЕ

ЖИВКОВИЋ
Рођ. Врањеш

1943–2019.

Заувек ће остати у

нашим срцима.

Ожалошћени: брат

СТАНКО

са породицом

(77/275597)

Последњи поздрав драгој

МАРИЈИ ВИТОМИРОВ

од колегиница: ДЕСЕ, ГОЦЕ и НЕНЕ

(78/275599)

30. марта 2019, у 5 сати, престало је да куца племенито срце

МАРИЈЕ ЖИВКОВИЋ
1943–2019.

Остаће у срцима њених: супруг МИЛОШ, ћерке ЉУБИЦА

и СНЕЖАНА, зетови СРЂАН и ДРАГАН, њен понос и љубав унуци

БОЈАН, БОЈАНА, ДЕЈАНА, ПЕТАР, ИВАНА и АЛЕКСАНДАР

Хвала ти за све
(92/275633)

Најдражи

ДУШАН

ДАВИДОВ
1933–2019.

Заувек у срцима и

души твоје ћерке

ГРОЗДЕ, унучади

МИЛАНА

са породицом

и ДРАГАНЕ и прије

ДАНИЦЕ

(93/275634)

Драги наш

ДУШАН

ДАВИДОВ
1933–2019.

Остају успомене зау-

век оних који те воле.

Твоја супруга

ТЕОДОРА, син ПАЈА,

унука АНА, снаја

МИЉАНА

(94/275634)

Последњи поздрав мом
оцу

ДУШАНУ ДАВИДОВУ
У мислима увек.

Твој син ПАЈА

(95/275634

Последњи поздрав
драгој сестри

МАРИЈИ

ЖИВКОВИЋ

Почивај у миру и нек

те анђели чувају.

Твоја сестра МИЛКА

(104/275661)

Последњи поздрав

драгој сестри

МАРИЈИ

ЖИВКОВИЋ

од брата МИЛЕТА,

МИЛУНКЕ

и БРАНКА

(105/275661)

Последњи поздрав
драгој тетки

МАРИЈИ

ЖИВКОВИЋ

од сестрића
ДРАГАНА и ВЛАДЕ

са породицама

Почивај у миру.
(106/1756629

Последњи поздрав куму

ДУШИ

од САВЕ и ДРАГИЦЕ

са децом
(113/275676)

Последњи поздрав

куму

МИЋИ

ПАВЛОВИЋУ

од ЉИЉАНЕ

и МИЛАНА

ЂОРЂЕВИЋА

и БИЉАНЕ

(65/275557)

300-820, 300-830
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ПЕТРУ БАЛТЕАНУ

И ове ноћи ћемо заспати

под истим небом,

Исти месец ће нам обасјати

прозоре....

И ко каже да смо далеко? Где год био, нама си ти

најближи од свих... тати...

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Супруга ЕУЂЕНИЈА, син КРИСТИЈАН, ћерка КРИСТИНА, 

зет ЖЕЉКО и унука ЈАНА

(115/275677)

ПЕТРУ БАЛТЕАНУ

Отишао је тата мој полако

отишао је стазом што вијуга

пратиће га неке старе песме

све до крека којом тече туга.

Спавај тата....

Волећу те до задњег откуцаја срца

КРИСТИНА

(114/275677)

Наша мила

СЛАЂО

Бол и тугу у нашим срцима не може време

избрисати.

Заувек ћеш остати део нашег живота и

вечно ћеш живети у сећању свих нас.

Твоји: супруг БРАНИСЛАВ, 

девер ВЛАДИМИР са породицом, 

свекар и свекрва

(102/275642)

Последњи поздрав нашој најдражој Слађи

СЛАЂАНА ЈОКИЋ
1976–2019.

од сестре ЈАСМИНЕ, зета БРАНИСЛАВА,

сестричине ИСИДОРЕ и сестрића АЛЕКСЕ

(125/275696)

Последњи поздрав најдражој супрузи и ћерки

СЛАЂАНА ЈОКИЋ
1976–2019.

Супруг БРАНКО, мама НАДА и тата МИРКО

(126/27596)

СЛАЂАНА ЈОКИЋ
1976–2019.

Небо је ноћас добило још једну звезду, а земља

остала без једног анђела. 

Туга велика...

Воле те твоје сестре бесконачно.

ЈАЦА, БОКИЦА и ТИНА

(122/275696)

ПЕТРУ БАЛТЕАНУ

Последњи поздрав од пријатеља МИЛАНА и

прије ЉУБИНКЕ ТРБОВИЋ.

Никада нећемо заборавити твоје племенито ср-

це и ведар осмех.

(117/275678)

Одлази у легенду наш наставник

ПЕРА
Све си нас годинама дочекивао својом до-

бродошлицом; навикао си нас да за све

имаш разумевања, а да га за себе никада

не тражиш, да на час одлазимо с песмом и

осмехом, да са великим жаром спремамо

хуманитарне концерте, да у теби и ђаци и

родитељи, а понајвише ми имамо ПРИЈА-

ТЕЉА

Воли те твоја „Ђурина школа”
(120/275682)

Последњи поздрав

нашем другу и колеги

ПЕТРУ

БАЛТЕАНУ

пензионери Основне

школе „Ђура

Јакшић” Панчево

(119/275681)

Велика

ЗАХВАЛНОСТ

медицинским сестра -

ма ГАО Панчево и по-

себна захвалност на

људскости и пожр-

твованости др Нова-

ков, др Гавриловић,

др Плећаш и др Стан

Најближи

Слађане Јокић.

(123/275696)

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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Преминуо је наш најмилији

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ САША
1947–2019.

Испраћај за кремацију ће се обавити 4. априла 2019, у 11.30, на Новом гро-

бљу у Београду.
Ожалошћена породица

(59/275549)

Последњи поздрав драгом

САШИ

Пуно нам недостајеш.

Породица ШУШЊАР

(60/275550)

Последњи поздрав нашем наставнику, сарад-

нику, дугогодишњем директору и племенитом

човеку

АЛЕКСАНДРУ САШИ

ДИМИТРИЈЕВИЋУ

Учитељице Бранкове школе

(61/275552)

Последњи поздрав

САШИ

БОЖА, СВЕТЛАНА, МА-

ЈА и ВАЊА МАРОШАН

(69/275569)

Последњи поздрав

САШИ
Бранкина пријатељица из
детињства БОКА МАРО-
ШАН МАНДИЋ

(70/275569)

Последњи поздрав разредном

САЛАСИЈУ
Ваше VI II/5

(73/275575)

Наш вољени

НЕБОЈША ТАДИЋ
1958–2019.

преминуо је 27. марта 2019. 

Почивај у миру, успомену на тебе чуваћемо с љубављу вечно.

Твоји: супруга ЈОВАНКА, син УРОШ, кћи МАЈА, зет ДАРКО, 

унуци СТЕФАН, ДУЊА, АНДРЕЈ и сестра СУЗАНА са породицом

(81/275606)

АЛЕКСАНДАР САША ДИМИТРИЈЕВИЋ

Остаћеш нам заувек у лепом сећању.

ЛЕЛА, ПЕТАР, НИНА и БОГИЦА
(83/275617)

Последњи поздрав драгом сестрићу

НЕБОЈШИ ТАДИЋУ
Увек ћеш бити у нашим срцима.

Тетка СТАНА са породицом
(86/275623)

Драги мој Нешко, отишао си на пут без повратка

Твоја ујна НАДА са БАЋКОМ и ДАЦОМ

(89/275631)

С великом тугом опраштамо се од нашег

НЕБОЈШЕ

Ујак БОЖО, ујна ОЛГИЦА, браћа МИРОСЛАВ и

ВЛАДИМИР
(90/275631)

10. априла 2019. на-

вршавају се две годи-

не откада није са на-

ма наш

МИЛАН

САВИЋ
1962–2017–2019.

Године пролазе, бол

и сећање на тебе ни-

када.

Твоји најмилији

(58/275548)

Драгом куму

АЛЕКСАНДРУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ

последњи поздрав.
Породица ЈОВАНОВИЋ

(101/2175648)

Течо

АЛЕКСАНДАР

ДИМИТРИЈЕВИЋ

Захвални смо што смо те имали.

Хвала ти за сву доброту коју си нам

пружио.

Твоји ЈУРЕСОВИЋИ

(109/275668)

Последњи поздрав брату

АЛЕКСАНДРУ

од ДРАГАНА и ПЕЦЕ са породицама

(111/275670)

Последњи поздрав

САШИ

од ДИВНЕ, 

АНЂЕЛКЕ

и ЉУБИЦЕ

са породицама

(110/275670)

АЛЕКСАНДАР

ДИМИТРИЈЕВИЋ

САША

Један од најбољих од-

лази у незаборав.

Пензионери

наставници техничког

(129/277706)

КОСТА

ЕРДЕЉАН
12. XII 1937 – 1. IV 1989.

Драги наш тата, три-

десет година је отка-

да си нас напустио.

Твоји: СРЂАН

и БОСИЉКА
(27/275474)

1. априла 2019. године

преминуо је

КОСТА

БАБИН
1931–2019.

Ожалошћени: 

супруга МИЛИЦА,

син СТЕВАН

с породицом, 

родбина и пријатељи

(74/275579)

Последњи поздрав

нашој драгој

ЈОВАНКИ

САНАДЕР

Колектив Института

„др Јосиф Панчић”

(19/

28. марта 2019. заувек нас је напустила наша

ЈОВАНКА САНАДЕР
1947–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима. Хвала ти мама на
свему.

Твоје ћерке ОЛИВЕРА и ИВАНА са породицама
(21/275451)

Последњи поздрав
драгој супрузи

ЈОВАНКИ

САНАДЕР

од супруга ДРАГАНА

Јоко, хвала ти на све-
му. Вољени никада
не умиру.

(22/275451)

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 најдражој

ОЛИВЕРИ ПОЛИЋ

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Постоје очи које стално плачу за тобом, срце које јеца, огромна

празнина, која се никад неће попунити.

Увек ће те волети мама ИВАНКА и брат ПРЕДРАГ ПЕЂА

са породицом

(6/275419)

Последњи поздрав

куму

ДРАГАНУ

ГАВРИЛОВИЋУ

од РАДЕ, РАЈКЕ, 

МИЦЕ и ДУШАНА

(55/275536)

28. марта 2019. године преминуо је наш

драги

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ
1954–2019.

Напустио си нас прерано али остаћеш за-

увек у нашим срцима.

Твоји: синови МИЛОШ и РАДОВАН, 

ћерка ЉИЉАНА, сестра ВЕРИЦА, 

сестрић УРОШ, снаја МАРИЈА

и зет МАРКО

(62/275553)

Последњи поздрав драгом
пријатељу

ГАВРОСУ

од твојих ЂУКАНОВИЋА

(63/275554)

Последњи поздрав вољеној супрузи

ВЕРИ

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не лечи

чуваћу те од заборава.

Твој МИЛЕ

(39/275505)

Последњи поздрав најдражој мами и баки

ВЕРИ

Увек ћемо те памтити по неизмерној љубави и нежности.

Син ЗОРАН, ћерка ЗОРИЦА, зет САША, унуци МАРКО, 

МИЛИЦА, АЛЕКСАНДАР и ТАМАРА

(40/275505)

Последњи поздрав

тетка ВЕРИ

ЗЛАТА са мамом

(82/275612)

Последњи поздрав драгој снаји, ујни и баби

ОЛИВЕРИ ПОЛИЋ

од ВЕЛИМИРКЕ, МИЛАНА, ЗОРИЦЕ, 

СТЕФАНА и НЕМАЊЕ КУБУРОВИЋ

(98/1275642)

Последњи поздрав

драгом куму

ДРАГАНУ

ГАВРИЛОВИЋУ

ГАВРОСУ

Кумови
СТОЈАНОВИЋ

(100/275647)

Последњи поздрав куму

ГАГИЈУ
од породица

СТОЈАКОВИЋ

и КОКОШКОВ

(107/275664)

Последњи поздрав

СЛАВКУ ПЕШИЋУ
1950–2019.

од: сина ЖЕЉКА, ћерке ЖАНЕ, таште

ЕСТЕР, зета МАРТИНА и унуке ИСКРЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(112/275673)

31. марта 2019. године преминуо је наш вољени

и драги

ДРАГОЉУБ СТАНКОВИЋ
1932–2019.

из Долова

Твојој племенитости, пожртвовању и доброти

није било краја. Живећеш у нашим срцима.

Ожалошћени син ТОМИСЛАВ и снаја РАДМИЛА

(130/275710)

31. марта 2019. године преминуо је наш вољени

и драги

ДРАГОЉУБ СТАНКОВИЋ
1932–2019.

из Долова

Твојој племенитости, пожртвованости и доброти

није било краја. Живећеш у нашим срцима.

Ожалошћени; син ЧЕДОМИР, снаја ЂУРЂЕВКА,

унуци МАША и САЊА и праунуци АЊА и БОРИС
(131/275710)

31. марта 2019. године преминуо је наш вољени

и драги

ДРАГОЉУБ СТАНКОВИЋ
1932–2019.

из Долова

Твојој племенитости, пожртвованости и доброти

није било краја. Живећеш у нашим срцима.

Ожалошћени: унука МАЈА, унук ДЕЈАН

и праунука СОФИЈА
(132/275710)

ДРАГОЉУБ

СТАНКОВИЋ
1932–2019.

Последњи поздрав во-
љеном брату и ујаку од
сестре ЉУБИЦЕ, сестри-
ћа ЗОРАНА и сестричи-
не ОЛИВЕРЕ са њихо-
вим породицама

(128/275705)

Преминуо је, у деведесетој години, наш драги

МИЛИНКО МИЛОШЕВИЋ

Ожалошћени: ћерке МИЛАНКА и ИВАНКА и

синови МИЛАН и ДРАГОЈЛО са породицама

(133/275712)

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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Прошло је дванаест ту-
жних година откад ниси
с нама

АНА

МИЛЕВСКИ
Хвала ти за неизмерну
љубав и топлину коју си
ми пружила.

Ћерка ГОРДАНА
с породицом

(52/275531)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

Прошло је двадесет година од трагичне погибије наших колега

МИРКО ДУШКО ДЕЈАН

ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

Изгубили су живот у НАТО агресији, 4. априла 1999. године, раде-

ћи савесно на својим радним местима у рафинеријској Енергани.

РАДНИЦИ ЕНЕРГАНЕ РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВО

(87/Ф)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

Прошло је двадесет година од трагичне погибије наших колега

МИРКО ДУШКО ДЕЈАН

ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

Изгубили су живот у НАТО агресији, 4. априла 1999. године, раде-

ћи савесно на својим радним местима у рафинеријској Енергани.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВО

(88/Ф)

9. априла 2019. навршава се година откако није с нама
наш драги

ХИЛМО ИВА АГОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(66/2785558)

8. априла 2019. године мом драгом

ЈОСИФУ ЈЕЛИЋУ

навршава се пет година откад нисмо заједно.

Имам велику празнину.

Време ми спорије пролази. 

Жеља ми је да ти се брзо придружим. 

Твоја НЕГИЦА

(48/275523)

У суботу, 6. априла, у 11 сати, на Новом гробљу

даваћемо помен нашој драгој

ЕСТЕР СОКОЛОВ
Твоји најмилији

(79/275601)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

САВА ЂОРЂЕВИЋ
10. IV 1990 – 10. IV 2019.

Твоји родитељи
(47/275521)

Прошло је четрдесет

дана откако ниси са

нама

ЗОРАН

ЂУРЂЕВАЦ

Остаћеш вечно у нај-

лепшем сећању оних

који су те волели и

поштовали. 

БЕЛА, ГАГА и ПЕЂА

РАДУСИНОВИЋ

(31/275479)

8. априла навршава се шест месеци откада нас

је напустила наша драга Милка

МИЛАНОВИЋ

МИЛКА ТИХОМИР

6. априла, у 12 сати, на Новом гробљу, обеле-

жићемо дан када су се поново спојили и на-

шли коначни мир.

Фамилија и пријатељи

(103/ж

ГОРИЦА

МАРЈАНОВ
6. IX 1941 – 10. IV 2016.

Е, кад би знала ти ко-

лико требаш ми...

Твоји: МИЛАН, 

МАРКО, МИЛИЦА,

УРОШ, ЛУКА и НЕНА
(121/275688)

У суботу, 6. априла 2019. године ће бити четрдесет дана откако нас

је напустио наш драги

МИЛЕ РУДЕЖ
1949–2019.

Вечно ће бити у срцима и мислима његове породице

(80/275602)

Прошле су четири године нас је напустила наша драга

БОГДАНА ДАНГУБИЋ

У суботу, 6. априла, у 11 сати окупићемо се на њеном гробу, да се

присетимо свих дивних дана које је провела са нама.

Твој супруг СЛАВКО с породицом и онима који су те волели
(91/275632)

Прошло је четрдесет година од преране смрти

нашег оца, брата и ујака

ДУШАНА СИМУРДИЋА

СИМЕ

Била је част познавати га.

Остала су нам сећања на његов ведар дух, бес-

крајан смисао за шалу, али и на доброту и

племенитост у чему је био несебичан.

Његови: ДЕЈАН, МИЛАН, ДУШАНКА, 

ЗДРАВКА и ВЕЦА

(84/275619)

Недостајеш нам

ДОБРОСАВ ДОША УСКОКОВИЋ
2017–2019.

Вечито ћемо чувати успомену на тебе!

Твојим унуцима причамо о нашим успоменама са

тобом и преносимо им вредности које си ти ценио.

Твоја породица: супруга ЦИЦА, ћерке МИЛИЦА,

НАТАША и ЦОКА са породицама
(97/275641)

У суботу, 13. априла, на омољачком гробљу, 

даваћемо полугодишњи помен нашем драгом

супругу, оцу, тасту, свекру, деди и прадеди

РАДОМИРУ НИКОЛИЋУ

Неутешни: супруга МИЛИЦА, син МИЛИСАВ,

ћерка СВЕТЛАНА с породицом као и унучад

и праунучад

(96/4809)

СЕЋАЊЕ

ТОМИСЛАВ

ДИМИТРИЈЕВИЋ
7. IV 1999 – 7. IV 2019.

Дванаест година ни-

си са нама.

Недостајеш нам.

Породица

(108/108/275667)

300-820, 300-830
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IN ME MO RI AM

ЗЛАТИНКА ВУЧИЧЕВИЋ
пензионер СДК-а

1915–2004.

С љубављу и поносом вечно у нашем сећању.

Кћер МИРЈАНА, снахе ЂУРЂИЦА и СЊЕЖАНА,

зет АДАМ, унуци СРЂАН, САША, НАТАША, ИВА

и ИВАН и праунуци ОЗРЕН, АЊА и КОРИНА
(3/275402)

МАРКО ПЕКОВИЋ
2. IV 2016 – 2. IV 2019.

Ти се зовеш Љубав и ти си вечан, а ми те само

волимо.

Мама и тата

(4/275137)

СЕЋАЊЕ

ТРПКОВ САВА
рођ. ТАЧКОВИЋ

САВЕТА ТАЧКОВИЋ
2. VI 1949 – 25. III 2006. 5. V 1947 – 29. III 2013.

Године пролазе, сећања остају.
Ваш брат са породицом

(5/275091)

Прошле су тужне четири године откад ниси

са нама

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац

БАТО, СЕКА и МАЈА

(9/275425)

У суботу, 6. априла 2019, у 11 сати, одржа-

ћемо четрдесетодневни помен нашем во-

љеном

БРАНИСЛАВУ МЕТЛИЋУ
1954–2019.

Успомену и сећање на њега чувају његови

најмилији

(11/275429)

6. априла 2019. године, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, даћемо годишњи помен нашој вољеној мај-

ци и баби

ДУШАНКИ ЗИНАЈИЋ ЈОВИЋ
1949–2018.

Постоји љубав коју срмт не прекида и туга коју

време не лечи. Заувек живиш у нашим срцима.

Твоје ћерке БИЉА и ЉИЉА и унуке

ДАДИЦА и ЈАЊИЦА
(14/275433)

Прошло је четрдесет дана откада није са нама

наш

ДУШАН ПАТИЋ ФАКСИ

8. априла, у 11 сати, на Старом православном

гробљу даваћемо помен

Са љубављу: ћерка НАТАША, брат ПЕТАР

и сестрићи ПЕЂА и ГОГА са породицама

(15/275436)

Годину дана ниси са нама наша вољена

НЕНА ПАВИЧЕВИЋ
1954–2018.

Тужно је без тебе.

Твоји најмилији

(16/275437)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН ПАЛОЦ
2011–2019.

Време неумитно пролази. Овог пролећа је осма

годишњица како си нас изненада оставио и пре-

селио се у небеске висине.

Волимо Те и тугујемо до краја наших живота.

Твоји најмилији

(17/2754449

ДЕНИС СКУМПИА

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те воле.

Док живимо ти ћеш живети са нама.

Воле те син ПЕЂА, супруга ЈЕЛЕНА, 

мајка МАРИЈА, отац ЈОН, 

сестра ДОРИНА и сестрић ИВАН

(20/1275450)

БИЉАНА

ГЛОГОВАЦ

РАДЕКА
Четири године туге и
бола за сестром и тетком
Биљаном.
Незаборав је вечан. 

ВАСА, ГИЛА, ЈЕЛЕНА
и МАРИНА

(23/275457)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША

ЗАВРШЕК
1957–1990.

Утехе нема, заборава
нема.
Наша љубав и туга трају
вечно.

Твоји најмилији
(26/2754699

Сећање на драге родитеље, бабу и деду

СТОЈКОВИЋ

БРАНИСЛАВА ДРАГОЉУБ

БРАНА БРАТИЋ
учитељица протојереј

1922–2002. 1920 – 6. IV 1999.
из Старчева

Породица СТОЈКОВИЋ
(28/275476)

Годишњи помен

мајци, баки, ташти и

свекрви

ВЕЛИ

КОСТИЋ

Увек ћеш бити у на-
шим срцима и мисли-
ма, без обзира на да-
не који пролазе. 

Недостајеш нам сви-

ма бескрајно.

Неутешни: син
СЛОБОДАН и ћерка

СЛАЂАНА
са породицама

(33/275491)

ВЕЛА
КОСТИЋ
рођ. Пешић

Била си део нас, остала
је празнина и успомена
на тебе. Чуваћемо те од
заборава.
Твоје сестре са породи-
цама: РОДНА, МИЛКА,
НАДА, ВЕНКА, ВЕРА и
СЛАВКА

(34/275491)

3

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈЕЛКА ТУДИЋ
9. IV 1997 – 9. IV 2019.

Од заборава те чувају

ћерка КАЈА, зет

СТАНКО и једини унук

ДУШАН ПАНАЈОТОВИЋ
(35/275494)

7. априла 2019. навршавају се четири године откако није са нама наша

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац

Хвала ти за све што си чинила за нас, за сву љубав, доброту и пожр-
твовање. Недостајеш нам.

Супруг МИЛОРАД, ћерка МАРИНА и син ДАНЕ
(38/275502)

МАЦО

Недостајеш твојим

другарицама ВЕРИ,

ПЕЈКИ и ГОЦИ

(42/275509)

СЕЋАЊЕ

ДУШАНКА

ЈОВИЋ
8. IV 2018 – 8. IV 2019.

Прво пролеће без

тебе,

Недостајеш...

Твоји: сестра ЉУБИ-

ЦА, сестричина ВЕ-

РИЦА, браћа ДАНЕ и

ДУШКО са породи-

цама
(56/275537)

Прошла је година

ДУШАНКА

ЈОВИЋ

Драга Дудо, 

недостајеш.

Породица ПЕТРИЋ

(127/275699)
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3. априла навршавају се две године

АЛЕКСАНДАР КОПЧОК

Време пролази ал не брише сећања и ле-

пе успомене*.

Твоја супруга ИЦА

(18/275445)

У суботу, 6. априла 2019. даваћемо једногодишњи

помен нашем вољеном

САШИ ПЕТКОВИЋУ

Тешко је, теку сузе, пече бол и плаче душа.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији

(41/275506)

8. априла, у 11 сати, обележавамо четрдесето-

дневни помен нашој драгој

ЕТЕЛКИ АЛЕКСИЋ

С љубављу твоја породица

(46/275520)

11. априла 2019. навршавају се три године од

смрти нашег драгог и никад непрежаљеног

ПРЕДРАГА ВАСИЋА
1986–2016.

Три године су прошле, а како да је јуче било.

Никада те неће заборавити тата, мама и брат

(43/275510)

Драги наш

ПРЕДРАГ ВАСИЋ ПЕЂА
Волимо те као да си са нама и никада неће бити друга-
чије.

Заувек твоји: чича, нина и браћа
(44/275510)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНА
БАЊЕВИЋ

2017–2019.
Много је лепих успоме-
на за памћење.

Њени најмилији(7/475420)

Четрдесетодневни
помен

ЈЕЛЕНИ

ЈОВАНОВ

НИКОЛИЋ

Бол и туга остаје.

Тета МИРА
(12/275430)

РАДА

ГЛОГОВАЦ

БОГНАР
Три месеца тугујемо за
сестром и тетком Радом.
Незаборав је вечан.

ВАСА, ГИЛА, ЈЕЛЕНА
и МАРИНА

(24/275457)

У петак, 5. априла, у 11 сати, на Новом

гробљу даваћемо четрдесетодневни помен

нашој драгој

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

Заувек неутешни: мајка КАТИЦА, 

деца МИЉАН, УРОШ и АНЂЕЛА

и брат БРАНИСЛАВ са породицом

(32/275483)

9. априла навршава

се годину дана откада

није са нама наша

вољена

СЛОБОДАНКА

ЛАЗАРЕВИЋ

6. априла, у 11 сати,

даћемо помен на Но-

вом гробљу у Панчеву.

Твоји најмилији

(36/275495)

9. априла 2019.  навр-

шавају се четири го-

дине откако нас је

напустио

ЛИВИЈУЗ

КОВАЧ ТИБИ

Помен ћемо одржати

6. априла 2019, у 11

сати, на Старом пра-

вославном гробљу у

Панчеву.

Брат ЛАДИСЛАВ

с породицом

(49/275527)

Анђеле мој мили

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ ЈОВАНОВ
13. IV 1979 – 24. II 2019.

Пролеће је, моја мила стигло и твој ће рођендан најтужнији, а ми

ти 5. априла 2019, у 11 сати, дајемо четрдесет дана бола откада си

нас напустила.

Твој тата ЂОКА, деда ЛАЗА, баба ЉУБИЦА и брат ЛУКА

(53/275534)

ЈЕЛЕНА

НИКОЛИЋ

ЈОВАНОВ
Прошло је четрдесет

тужних дана. 

Тета СОКА и брат

ИВАН
(54/275554)

БИЉАНА

МАРКОВИЋ
1956–2019.

Недостајеш...
Твоја деца

(75/275581)

7. априла навршава се година откако није са на-

ма наш драги

СВЕТОМИР СТОЈАДИНОВИЋ
1927–2018.

Супруга ЗОРА, синови ДРАГАН и ЗОРАН и снаја

ЕРЖИКА са породицама

(45/275518)

5. априла 2019. године навршава се годину дана откако није са нама наш

вољени

МИРКО ОЛА КОРКАНОВ
из Сефкерина

5. X 1939 – 5. IV 2018 – 5. IV 2019.

Дани пролазе, али ни један без сећања и туге за тобом.

Много је лепих успомена да те памтимо, да о теби с поносом причамо и да

те никад не заборавимо.

С љубављу и поштовањем: супруга ВУКА, ћерке СЛАВИЦА, ВЕСНА и ЈАСНА,

зетови МИРИЦА и ЗЛАТОЈЕ, унуци ДЕЈАН, АЛЕКСАНДАР, МИЛИЦА и

МАРИЈАНА, праунуци ЈОВАН, ЈОВАНА, НАСТАСИЈА и ЈОВАНА
(85/275621)

11. априла је дванаест година

МИЛЕНКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју

време не лечи, постојиш и трајеш кроз најлепше

успомене.

Успомене које никад неће бити заборављене

Твоја супруга СЛАВА

(1/274419)

4. априла навршава се шест година откад смо изгуби-

ли сина и брата

ЉУБОМИРА МЕРЏАНОСКОГ

Постоје очи које стално плачу за тобом, срце које јеца,

огромна празнина коју нико не може да попуни осим

тебе.

Чувамо те у нашим срцима, у нашим мислима, а тамо

анђели нека те чувају.

Увек ће те волети мама ЗОРИЦА, тата РИСТА

и брат АЛЕКСАНДАР
(50/275528)

ЉУБОМИР

МЕРЏАНОСКИ

Љубо наш, прошло је

шест година откад

ниси с нама. Време

пролази али бол и ту-

га не. Остала су само

лепа сећања и вечна

туга у нашим срцима.

Љубо увек ћемо те

волети.

Твоја сестра ОЛИВЕ-

РА, зет ПЕТАР и се-

стрићи БОБА и ДАКИ

(51/275529)
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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.

Ле па
Жен ка пти ча ра, сред њих го ди на,
про на ђе на је у Ули ци бра ће Јо ва -
но вић и већ на пр ви по глед ви ди се
да је реч о кућ ном псу ко ји се ле по
по на ша у дру штву љу ди и дру гих
па са.

Ле па је ве ро ват но шмуг ну ла не -
ко ме или то ком ло ва или због не -
ког дру гог раз ло га, а ка ко ни је чи -
по ва на, не мо гу ће је до ћи до вла -
сни ка.

Уко ли ко је не ко тра жи, пре по -
зна је или же ли да је удо ми, мо же
је про на ћи у град ском при хва ти -
ли шту у Вла син ској 1 или по зва ти те ле фон 352-148.

Жу ки
Овај мла ди го спо дин ли ком под -
се ћа на ста фор да или не ку слич -
ну ра су. Про на ђен је ка ко се му ва
око јед не шко ле у цен тру гра да,
без чи па, огр ли це или не ке дру ге
озна ке.

Жу ки је до брог здрав стве ног ста -
ња; ми ран је и дру же љу бив, па
тра жи ста рог вла сни ка, ако га је
из гу био, или не ког но вог уко ли ко
га је прет ход ни на мер но из ба цио
на ули цу.

И овај пас се при вре ме но на ла зи у град ском при хва ти ли -
шту у Пан че ву.

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.

Мно ги све до ци ста рих до брих
вре ме на ку ну се у осам де се те
го ди не про шлог ве ка. Ка жу,
би ло је то истин ско злат но до -
ба оп то че но дру же њем, сме -
хом, анег до та ма, за ни мљи вим
при ча ма...

Све то до га ђа ло се у ка фа на -
ма и дру гим уго сти тељ ским
објек ти ма, као „епи цен три ма”
дру штве ног жи во та и сте ци -
шти ма ши ро ко ум них ду ша. Не -
ки их зо ву и бо е ми ма.

Од број них ло ка ла насталих
у то време, тек њих че ти ри-пе т
по ло жи ло је ис пит вре ме на и
за др жа ло до вољ но те по зла ће -
не па ти не, па и дан-да нас, у го -
то во не из ме ње ном ам би јен ту,
при вла че љу де ра зних фе ла.

Пан че во је осам де се тих го ди -
на про шлог ве ка, по пут це ле
зе мље, до жи вља ва ло ду хов ни
пре о бра жај. То
се очи то ва ло на
раз ли чи те на чи -
не, а је дан од
њих ти цао се и
уго сти тељ ства.
На и ме, до тад не -
при ко сно ве ним
би фе и ма и ка -
фа на ма све
озбиљ ни је кон -
ку ри са ле су „бе -
ло свет ске но во -
та ри је” – ка фи -
ћи и пи це ри је.

При том, у та
за мно ге још
увек срећ на „са -
мо у прав на” вре -
ме на, па ра лел но
с дру штве ним
објек ти ма (по пут
„Сло бо ди них”
ка фа на), за ег зи -
стен ци ју су по -
че ли да се бо ре
и са мо стал ни при ват ни пред у -
зет ни ци. Ве ћи на ло ка ла ни је
би ла та ко успе шна и тек не ко -
ли ко њих има ло је до вољ но
енер ги је да на ду жи рок при -
ву че број не љу би те ље бо ем ског
жи во та. То их је, за јед но с лич -
ном ха ри змом, по ште њем и
про фе си о нал но шћу вла сни ка,
ве ро ват но и одр жа ло до да на
да на шњег. И у го то во не из ме -
ње ном об ли ку, иа ко мно ги сма -
тра ју да у тој бран ши тре ба не -
што (ен те ри јер, пре све га) стал -
но ме ња ти.

„Цан ца ра” и „Мон струм”

Је дан од пр вих ка фи ћа, по ред
чу ве ног „Ку пеа” (о ко јем је већ
ви ше пу та пи са но), отво рен је
1981. го ди не. Реч је о ло ка лу у
Ули ци вој во де Пе тра Бо јо ви -
ћа, у вла сни штву Алек сан дра
Сто ја но ви ћа, ко ји га је пр во -
бит но на звао „Как тус”. Ме ђу -
тим, чар ши ја га је пре кр сти ла
по га зди ном на дим ку – Цан -
ца ра, а за ни мљи во је да ни он
не зна ода кле му.

– Ло кал прак тич но ни је ме -
њао из глед, иа ко је удво стру -
чен. Ен те ри јер је ура ђен по оно -
вре ме ним на зо ри ма, јер се та -
да са за там ње не др ве на ри је
пре ла зи ло на бе ли ну и мермер.

На са мом по чет ку би ле су ве -
ли ке гу жве; ста ја ло се на ули -
ца ма, да би с вре ме ном до ла -
зи ло до сми ри ва ња, па је већ
ду го ово јед но мир но ме сто.
Не ка да је не у по ре ди во ви ше
кон зу ми ран ал ко хол, на ро чи -
то „Ба де лов” ко њак и „шток”,
док се са да ма хом на ка фи оку -
пља стан дард них че тр де се так,
углав ном, „без ал ко хо ли ка”. Би -
стри се сва ко дне ви ца; има раз -
ме на ми шље ња, па и же сто ких,
али без по сле ди ца. Гле да се и
спорт, пре све га Ли га шам пи о -
на, Но ле и, на рав но, „ве чи ти
дер би”, иа ко не та ко остра шће -
но као не кад. Ин те ре сант но је
да ова мо на вра ћа ју и мно ги ко -
ји су оти шли тр бу хом за кру -
хом, ка ко би се под се ти ли ста -
рих вре ме на, а од не дав но нам
долазе и не ке мла де еки пе –
ка же Цан ца ра.

Је дан од нај ре дов ни јих го -
сти ју је Со са, успе шан ва тер -
по ло тре нер, ко ји ова мо до ла -
зи због при ја те ља, као и за то
што је нај бо ља
ка фа у гра ду,
прем да је, ка ко
ка же, „нај јеф ти -
ни ја, али вла -
сник зна до бро
да је смик са”.
Спорт ски но ви -
нар Ми љуш до -
да је ка ко у „Цан -
ца ри” увек „мо -
жеш да на ђе не -
ког с ким ћеш да
сед неш”, а при -
том ис ти че да је
вла сник до бар
ку вар, па се не -
што и нео ба ве -
зно за ме зи; бу де
и од лич ног па -
су ља и сар ми ца
од зе ља.

На рас кр сни -
ци, ди ја го нал но
ода тле, на ла зи се
„Мон струм”, ко -
ји је на стао 1984. го ди не и на -
зив до био, та ко ђе, по на дим ку
та да шњег вла сни ка Ми ће Ма -
ри на. Ни овај ло кал ни је бит -
ни је ме њао уну тра шњи из глед,

по зна ти ји као Мик ша. На по -
чет ку су би ла са мо три сто ла у
пр вој (при зем ној) про сто ри ји,
а у по дру му су се на ла зи ле ни -
шта ве ћа са ла за ру ча ва ње и
ку хи ња. Иа ко је  ка фа на од у -
век би ла чу ве на по гур ман лу -
ци ма по пут те ле ће гла ве и ко -
ле ни ца, глав ни сим бо ли су јој
као и увек љу ди, у овом слу ча -
ју искон ски по што ва о ци са да
већ ле ген дар ног шан ка од инок -
са. За њим и око ње га у спон -
та ној ре жи ји од и гра ва ле су се
бур ле ске, ка ба реи, фи ло зоф ске
рас пра ве...

– Те шко је по бро ја ти све те
упе ча тљи ве по се ти о це – од са -
да по кој них док то ра Па та ло ва
и Да ши ћа, пре ко Би ка ра, Са ве
и Кр то ле, па до да нас ре дов -
них: Бо гав ца, Бо ба на, Де спи -
ни ћа, Сло бе... Ту су још увек
ви тал ни Јо цић или афо ри сти -
чар Зо ран, ко ји је, по ред оста -
лог, за ову при ли ку осми слио
и „шан ко ри зме”. За ње га је ве -
за на и јед на од број них анег -

до та. На и ме, ве ли ки ша љив џи -
ја Бо ра Др ча лић јед не но ћи
ини ци рао је фор ми ра ње „вла -
де у ка фа ни”. Се би је до де лио
ман дат пре ми је ра, Па та ло ва и
Зо ра на по ста вио за ми ни стре
здрав ства и кул ту ре, док је Јо -
ца Ди лер био, под ра зу ме ва се,
за ду жен за фи нан си је. И сва ко
је из ла зио за го вор ни цу, то јест
пе њао се на сто ли цу, да пред -
ста ви свој про грам. Дру ги пут
је, ре ци мо, јед на „за гре ја на”
еки па при ре ди ла зврч ку јед -
ном ре дов ном го сту, ко јем је
тог да на глав на оба ве за би ла
да же ни до не се кар тон ја ја.
Чув ши то, не ко из „ве се лог”
дру штва ма знуо му је кљу че ве
од ко ла, ку пио тек из ле гле пи -
ли ће, по раз би јао ја ја и уба цио
их уну тра. Кад је сти гао ку ћи,
она ко „на ба рен”, не срећ ни чо -
век је по ми слио да ха лу ци ни -
ра – при се ћа се Мик ша.

Не ма сум ње, док бу де љу ди,
би ће и ова квих ка фа на. И
обрат но...

с тим да га од пре се дам на ест
го ди на др жи Зо ран Шу пи ца,
зва ни Шу ја.

– Ов де се ма хом ску пља ју
љу ди у по зним го ди на ма, али
све ви ше до ла зе и њи хо ва де -
ца, ко ја нам ре ге не ри шу ста -
ро сни про сек. Реч је о не ко ли -
ко сто ти на ре дов них го сти ју,
ко ји пре ко да на ка фе ни шу, а
уве че иде и ал ко хол. Ују тро је
ти хо, а ка ко дан од ми че, би ва
све гла сни је. На ро чи то ка да је
ве чи ти дер би, па се ово пре -
тво ри у дом спор то ва – ис ти че
Шу ја.

А го сти ма је све ов де по та -
ман. Ре ци мо, Је ле на већ де -
се так го ди на ту сва ко днев но
ужи ва у про ду же ној „ла ва ци”
с мле ком и пе ном, а по ред
оста лог, мо же сва шта да на у -
чи, па је пре не ки дан па жљи -
во са слу ша ла при чу о ка ли -

бар ским пи што љи ма. И Јо ва -
ну ов де све при ја – од дру -
штва до ’ла до ви не, ка фе и ви -
на (кад при ми пла ту), а по пут

мно гих те шко је под нео ка да
је ле тос ка фић из ве сно вре ме
био за тво рен.

Чест по се ти лац је и Ми лан,
блуз му зи чар, ко ји бар два пут

днев но свра ти на
крат ку ка фу с
мле ком. С њим
за сто лом за те -
кли смо и два
про фе си о нал на
во за ча – Ду шан
због при ро де по -
сла до ла зи не -
што ре ђе, као и
ње гов ко ле га
Дра ги ша, ко ји
во зи шле пер по
ис точ ној Евро пи,
па су им те ме
овог пу та би ле о
Ру му ни ји и Ти -
ра ни. Сви ма њи -
ма за јед нич ко је
спорт ско „ве чи -
то” пре пу ца ва ње,
па у том ду ху
Ми лан „гро ба ри -
ма” од мах ба ца
ко ску: „Је л’ сте

ви де ли ко вам је
тре нер?! Са ва
Кра ва?!”

„Двој ка” и
„Кор дун”

Ме ђу пр вим пи -
це ри ја ма, не са -
мо у овом гра ду,
би ла је „Двој ка”.
Име је у ав гу сту
1982. го ди не до -
би ла по бро ју
дре са про сла -
вље ног ру ко ме -
та ша Љу бе По -
крај ца. Ло кал
већ ду же вре ме
во ди ње го ва удо -
ви ца Ду шан ка.

– У Пан че во
смо до шли за то
што је мој муж
пре шао у „Ди на -
мо”. У то вре ме
ни је би ло мно го
ло ка ла ни за из најм љи ва ње, па
смо је два на шли и овај, не кад
фри зер ски са лон. Иа ко има све -
га че тр де сет ква дра та, од у век
смо во ле ли та ква ушу шка на
ме ста. По ред при ја те ља из кру -
га спор та, ка сни је су по че ли да
нам на вра ћа ју и сред њо школ -
ци, јер ов де ни ко ни је мо гао да
их „на хва та”. Би ло је та да и
мно го жи вље, али смо с го ди -
на ма сми ри ва ли ат мос фе ру,
ма ло скра ти ли шанк, па нам је
до ла зи ло све ви ше љу ди жељ -
них ин ти ме. Од стар та смо кре -
ну ли с пи це ри јом и је лов ник
је са мо обо га ћи ван, а спе ци ја -
ли тет нам је пи ца с даг ња ма.
Са ма их спре мам, за јед но с ду -
го го ди шњом кувари цом Це цом
– на во ди Ду шан ка.

И ћер ка Ла на јој је по ма га -
ла, па и да нас по не кад „утр -
чи”. При се ћа се ка ко се ов де
ро ди ло мно го ве за и бра ко ва,
па и ра зних љу бав них ком би -
на ци ја, а по себ на атрак ци ја
био је ко но бар Пе ца, у чи јој

сме ни је вла да ла оп шта ту ча
де во ја ка, јер је био пра ва шме -
ке ри ца и пљу ну ти Здрав ко Чо -
лић. Од све те еу фо ри је на
кра ју је оже нио ко ле ги ни цу,
то јест ко но ба ри цу, с ко јом
има че тво ро де це.

У ову при чу уву као се и је -
дан на из глед „уљез”. Иа ко ка -
фа на у пра вом сми слу ре чи,
„Кор дун” и те ка ко ис пу ња ва
усло ве да се на ђе у овом дру -
штву – на стао је 14. ја ну а ра
1982. го ди не, све то вре ме др -
жи га иста по ро ди ца, ни је ме -
њао чу ве ни „лам пе риј ски” ен -
те ри јер (иа ко је и он про ши -
ри ван) и ме сто је мит ског дру -
же ња и ур не бе сних анег до та.

Отво рио га је вр сни уго сти -
тељ ста рог ко ва – Ни ко ла Ви -
тас, Кор ду наш по ре клом, а
успе шно на сле дио син Ми лан,

УГО СТИ ТЕЉ СКИ ОБЈЕК ТИ ИЗ ОСАМ ДЕ СЕ ТИХ ГО ДИ НА КО ЈИ ТРА ЈУ

ЖИ ВИ МУ ЗЕ ЈИ ГРАД СКЕ БО Е МИ ЈЕ

Цанцара окупља широк круг пријатеља

Страну припремио
Јордан 

Филиповић
Микша је сведок бројних урнебесних анегдота у „Кордуну”

„Двојка” изнедрила многе љубави

Шуја успешно води „Монструм” последњих 17 година
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Ди на мо у сре ду 
го сто вао у Но вом Са ду

У не де љу до ла зи 
Же ле зни чар

Спу ште на је за ве са на још је -
дан шам пи о нат у Су пер ли ги за
ру ко ме та ше. Од и гра не су два -
де сет две утак ми це, у ко ји ма
се два на ест ти мо ва же сто ко бо -
ри ло за сва ки бод. Без ика кве
ди ле ме, ово го ди шњу се зо ну у
Ср би ји обе ле жио је пан че вач -
ки Ди на мо. Жу то-цр на че та,
пред во ђе на глав ним стра те гом
Ива ном Пет ко ви ћем, оства ри -
ла је ре зул тат за спорт ске ана -
ле. За исто ри ју!

Бран ко Ра да но вић и ње го ви
са и гра чи три јум фо ва ли су чак
два де сет пу та, а пре тр пе ли су
са мо два по ра за. По сти гли су
нај ви ше го ло ва у ели ти (684),
а сјај ном игром у од бра ни до -

при не ли су да се мре жа њи хо -
вог го ла за тре се нај ма ње пу та
(547). По ред свих ових број ки,
тре ба до да ти још је дан по да -
так. Пан чев ци ма је ус пе ло оно
што ни је ни јед ном ти му ра ни -
је – у пр вих де вет на ест утак -
ми ца оства ри ли су исто то ли -
ко по бе да. Скор за сва ко по -
што ва ње. А уз све то, Ди на мо
је не дав но играо и у фи на лу
Ку па Ср би је.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПО ЧЕ ЛЕ БИТ КЕ ЗА ТИ ТУ ЛУ

Али ис ку ше њи ма ни је крај,
на про тив. „Жу то-цр ни” су у па -
кле ном рит му утак ми ца. У по -
след њих се дам да на чак три
пу та су од ме ра ва ли сна ге са
сво јим ри ва ли ма.

Нај пре су у сре ду, 27. мар та,
пу то ва ли на Ко со во, где су у

Зу би ном По то ку са вла да ли Мо -
кру го ру с 31:30, а он да су ми -
ну ле су бо те у дво ра ни СЦ-а
„Во ждо вац” на Ба њи ци игра ли
с Пар ти за ном.

По вре де су де сет ко ва ле жу -
то-цр ни тим, сво је је учи нио и
да лек пут на Ко со во, али и по -
ред то га Ди на мо је ве ћим де -
лом утак ми це био тим ко ји до -
ми ни ра. Иа ко утак ми ца на Ба -
њи ци ни је има ла ре зул тат ски

зна чај, јер су оба ти ма и пре
ње обез бе ди ла уче шће у плеј-
офу, Пар ти зан је ус пео да стиг -
не ве ли ку пред ност Ди на ма с
по лу вре ме на (14:18) и да на
кра ју по бе ди с 33:32.

У раз и гра ва ње за ти ту лу пр -
ва ка Ср би је тим из на шег гра -
да ушао је са чел не по зи ци је.
Дру го ме сто је при па ло ша -
бач кој Ме та ло пла сти ци, тре -
ће Но вом Па за ру, а че твр то
Пар ти за ну. Овим еки па ма, из
СЕ ХА ли ге, при дру жи ли су се
но во сад ска Вој во ди на и ни -
шки Же ле зни чар, па ће тих
„шест ве ли чан стве них” од лу -
чи ва ти о но вом шам пи о ну Ср -
би је у ру ко ме ту.

Плеј-оф је стар то вао у сре -
ду, 3. апри ла, а во љом жре ба
Ди на мо је већ у пр вом ко лу
био на нај ве ћем ис ку ше њу.
Иван Пет ко вић и ње го ва еки -
па го сто ва ли су у Но вом Са ду,
где су се „су да ри ли” с глав ним
фа во ри том за осва ја ње ти ту ле,
ви ше стру ким уза стоп ним шам -
пи о ном Ср би је.

– И да ље има мо мно го про -
бле ма с по вре да ма игра ча, али
ми слим да је наш здрав стве ни
бил тен за ни јан су бо љи. Вуч -
ко вић је по чео да тре ни ра, али
Ра да но вић и да ље има про -
блем, јер му је пу као лист на
но зи. По ред то га, и Бу њев че -
вић је об но вио по вре ду ру ке.
Али не ма вре ме на за ку ка ње.

Шта је – ту је. Пред на ма су
нај ве ћа ис ку ше ња и си гу ран
сам да ће мом ци да ти све од
се бе да и у плеј-офу бу ду на
ви си ни за дат ка – ре као је у те -
ле фон ском раз го во ру тре нер
Ди на ма Иван Пет ко вић.

Већ у не де љу, 7. апри ла, „жу -
то-цр ни” ће има ти још је дан
ве ли ки дер би. У Ха лу спор то ва
на Стре ли шту до ла зи Же ле зни -
чар из Ни ша. Би ће то још је -
дан пра ви ру ко мет ни спек такл,
а по др шка с три би на ће мом -
ци ма Ди на ма мно го зна чи ти у
ду е лу с ве ли ким ри ва лом.

У Су пер Б ли ги за ру ко ме та -
ши це од и гра но је 16. ко ло. Иа -
ко су пре тр пе ле по раз на свом
те ре ну, де вој ке ЖРК-а Пан че -
во и да ље за у зи ма ју че твр то
ме сто на та бе ли.

Све тла на Ни чев ски и ње не
дру га ри це уго сти ле су Рад нич -
ки из Кра гу јев ца, ко ји је у овом
тре нут ку по ка зао да је бо љи
тим, па је за слу же но по бе дио
са 29:21.

Нај е фи ка сни ја у ти му до ма -
ћих би ла је Ива на Цве ти но вић,
с пет по го да ка, а па жњу на се -
бе скре ну ла је и мла да Ти ја на
Си мић, ко ја је че ти ри пу та ус -
пе ла да са вла да гол ма на Кра -
гу јев чан ки.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Мар ко Кр стић на ред ног
ви кен да иду у Про ку пље на
мег дан с То пли ча ни ном.

ЗА ПА ЖЕН УСПЕХ НА ШЕ СТО НО ТЕ НИ СЕР КЕ

ЈЕ ЛЕ НА НАЈ БО ЉА У СР БИ ЈИ

Крос Вој во ди не за све уз ра сне
ка те го ри је одр жан је про шлог
ви кен да у Зре ња ни ну. На так -
ми че њу ко је је оку пи ло го то во
све клу бо ве из на ше по кра ји -
не, атле ти ча ри Ди на ма има ли
су за па же не ре зул та те.

У тр ци мла ђих пи о ни ра на
1.500 м три јум фо вао је Да ни ло
Бу ла то вић, а шам пи он ка Вој -
во ди не на 3.000 м по ста ла је и
се ни ор ка Алек сан дра Ма рин -
ков. Мар ко Ми ло ва но вић је у
уз бу дљи вом фи ни шу осво јио
брон зу у над ме та њу се ни о ра.

Бо је Ди на ма бра ни ли су и:
Алек сан дра Мар ко вић, Ми лош
Га шо вић, Ан дре ја Бо жа нић и
Та ма ра Бла ну ша.

Та ко ђе у Зре ња ни ну, на так -
ми че њу атлет ских шко ла, три -
јум фо ва ла је Ми ља на То до ро -
вић, а за Ди на мо су тр ча ли и:
Да ни ца Вој во дић, Ја на Гру јић,
Ла ра Јо ва но вић, Ду ња Ба кић,
Ог њен Кр стић и Ми лош Стје па -
но вић.

На Зим ском пр вен ству Ср -
би је у ба цач ким ди сци пли на -
ма, ко је је одр жа но у Срем ској

Ми тро ви ци, Алек са Жи ва нов,
мла ђи ју ни ор, осво јио је сре -
бро у ба ца њу ко пља. Ко пље од

700 гра ма ба цио је 51 м. У ба -
ца њу ди ска за у зео је пе то ме -
сто, с хи цем од 36,36 ме та ра.

СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

КРОС ВОЈ ВО ДИ НЕ

Тра ди ци о на лан, два де се ти ме -
ђу на род ни ка ра те тур нир „Мла -
дост 2019” одр жан је 31. мар та
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту.
Над ме та ли су се бор ци из 35
клу бо ва из Ру му ни је, Хр ват ске,
Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је,
а по ред до ма ћег КК-а Мла дост,
бо је на шег гра да бра ни ли су и
так ми ча ри Ди на ма.

Тур нир је ор га ни зо ван на ви -
со ком ни воу, а ква ли тет ка ра теа
био је ве о ма до бар. Слу жбе на
ли ца из КК-а Мла дост и Ка ра те
фе де ра ци је Ср би је од лич но су
оба ви ла свој по сао. Так ми че ње
су по др жа ли ло кал на за јед ни ца
и Спорт ски са вез Пан че во.

Пре ма бро ју осво је них злат -
них ме да ља, нај у спе шни ји је
био Ка ра те клуб Мла дост (17),
али је по од лу ци ор га ни за ци о -
ног од бо ра био ван кон ку рен -

ци је за до де лу пе ха ра, та ко да
је по бед нич ки пе хар за нај у -
спе шни ју еки пу при пао КК-у
Фронт из Ста ре Па зо ве, дру го
ме сто је осво јио КК Ка и зен из
Те ми шва ра, а тре ће КК Пан -
тер 2011 из Бу ди са ве.

Нај у спе шни ји так ми ча ри из
пан че вач ких клу бо ва би ли су:
Та ра Ђур ђе вић, Са ра Жу нић,
На та ли ја Га ври ло вић, Оли вер
Шир ка, Ла ра Пе че ни ца, Ми ља -
на То до ро вић, Ан ђе ли на и Ана -
ста си ја Ја ре дић, Ми ља на Ро ма -
нов, Ни ко ла Ја во рац, Ни ко ла
Ар се ни је вић, Ма рио Ди ми три -
је, Ми лош Ми лу ти но вић, Ми -
ли ца Дра ги че вић, Ире на Ни ко -
лић, Алек сан дар Зде шић, Ма -
ша Бир ка, Фи лип Ву ји но вић,
Ха ћик Ги ћунц, Да мјан Сто ја но -
вић, Са ња Ма ле нов, Ема ну е ла
Жи ва но вић и Ва лен ти на Ла уш.

– Тур нир је про те као у фер и
спорт ској бор би, а ква ли тет
при ка за ног ка ра теа био је на
ви со ком ни воу. Ово так ми че -
ње су по др жа ли Град Пан че во
и Спорт ски са вез на шег гра да
и ми слим да је оправ дао ста -
тус ма ни фе ста ци је од по себ -
ног зна ча ја за Пан че во. У име

ор га ни за ци о ног од бо ра за хва -
љу јем сви ма на по др шци – ре -
као је Ти хо мир Ма ки тан, пр ви
чо век КК-а Мла дост.

Так ми чар ке до ма ћег клу ба
осво ји ле су пр ва ме ста у екип -
ним ме че ви ма у кон ку рен ци ји
ка дет ки ња и пи о нир ки, и у ка -
та ма и у бор ба ма.

ТУР НИР У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КК-а МЛА ДОСТ

НА СТА ВЉЕ НА ЛЕ ПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

У ха ли у Ка ча ре ву у не де љу,
31. мар та, одр жан је др жав -
ни тур нир у бад мин то ну, ко -
ји је био ре корд но по се ћен,
у ор га ни за ци ји БК-а Ди на -
мо и БСС-а. Уче ство ва ла су
чак 102 так ми ча ра из 12 срп -
ских клу бо ва, а тур нир син -
гло ва обе ле жи ли су игра чи
Зма је ва из Кру шев ца осво -
јив ши ти ту ле у овом елит -
ном ран гу.

– Ор га ни за ци ја тур ни ра у
Ка ча ре ву би ла је од ли чан
по тез. Же лео бих да за хва -
лим пред став ни ци ма Гра да
Пан че ва, Спорт ског са ве за
Пан че ва и МЗ Ка ча ре во, без
чи је по мо ћи не би смо ус пе -
ли да ура ди мо ова ко ве ли ки

по сао. Та ко ђе, за хва љу јем
свим клу бо ви ма, Бад мин тон
са ве зу Ср би је, а по себ ну за -
хвал ност ду гу је мо во лон те -
ри ма, чла но ви ма и при ја те -
љи ма БК-а Ди на мо, ко ји су
из не ли ве ли ки те рет око ор -
га ни за ци је – ре као је пр ви
чо век БК-а Ди на мо Го ран
Је ле си је вић.

Так ми ча ри из Пан че ва би -
ли су успе шни на Ц-тур ни ру
па ро ва. У жен ској кон ку рен -
ци ји брон за ну ме да љу су осво -
ји ле Ја сми на Ми ло ше вић и
Ма ја Сер дар (Ди на мо), а у
над ме та њу ме шо ви тих па ро -
ва брон зу су за ра ди ли Ми о на
Фи ли по вић и Пе тар Ра до нић
(БК Пан че во).

Три на е сто го ди шња Је ле на
Сте фа но вић, чла ни ца Сто но -
те ни ског клу ба Пан че во,
пости гла је ве ли ки успех на
Пр вен ству Ср би је у сто ном
те ни су у ка те го ри ји мла ђих
ка дет ки ња.

У кон ку рен ци ји па ро ва,
зајед но са Са ром Ра дак из 
СТК-а Че ла ре во, Је ле на је по -
ста ла пр ва ки ња Ср би је, а у
по је ди нач ном над ме та њу оки -
ти ла се брон за ним од лич јем.

На ранг-ли сти Сто но те ни -
ског са ве за Ср би је Је ле на Сте -
фа но вић са да за у зи ма дру го
ме сто, иза Са ре Ра дак.

Успех на др жав ном пр вен -
ству до шао је по сле ве о ма
успе шне се зо не у ко јој је на -
ша су гра ђан ка на свим тур -
ни ри ма по сти за ла за па же не
ре зул та те. Је ле на је уче ни ца
ше стог раз ре да ОШ „Сте ви ца
Јо ва но вић” у Пан че ву и од -
ли чан је ђак.

БАД МИН ТОН У КА ЧА РЕ ВУ

РЕ КОР ДАН БРОЈ УЧЕ СНИ КА

На ве ли ком ме ђу на род ном
ми тин гу „Са ра је ву с љу ба вљу”,
одр жа ном про шлог ви кен да
у глав ном гра ду БиХ, уче ство -
ва ли су пли ва чи и пли ва чи це
из три де сет јед ног клу ба из:
Тур ске, Ка та ра, Цр не Го ре,
Хр ват ске, Ср би је и БиХ. ПК
Ди на мо су пред ста вља ли: Ања
Цре вар, Мар тин Ћир ко вић,
Мар та и Да ни ца Кон стан ти -
нов, Ср на Ми лу ти но вић, Вик -
тор Нађ, Ја на Об ра до вић и
Ан дреа По љак.

Пли ва чи Ди на ма су на овом
ми тин гу осво ји ли чак пет на -
ест ме да ља.

Ања Цре вар је три јум фо -
ва ла у тр ка ма на 100 м дел -
фин и 200 и 400 м ме шо ви -
то. Ср на Ми лу ти но вић је по -
бе ди ла на 50 и 100 м кра ул и
50 м дел фин, а Ан дреа По -
љак на 50 м леђ но.

Сре бром се оки ти ла Ја на
Об ра до вић на 100 м пр сно, а брон зе су за слу жи ли:

Мартин Ћир ко вић (200 м
пр сно), Ср на Ми лу ти но вић
(100 м дел фин), Вик тор Нађ
(50 и 100 м леђ но), Ја на
Обра до вић (50 и 200 м пр -
сно) и Ан дреа По љак (100 м
леђ но).

МЕ ЂУ НА РОД НИ МИ ТИНГ – СА РА ЈЕ ВУ 

С ЉУ БА ВЉУ

ПЛИ ВА ЧИ НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА

Химна „Боже правде” у Зубином Потоку

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
недеља, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Прокупље: ТОПЛИЧАНИН–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–СПАРТАК
субота, 14.30
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–РАДНИЧКИ
петак, 18 сати
Долово: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВИНА 
субота, 17 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–СЕНТА
субота, 19 сати

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – АКАДЕМИК
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Д. Товарник: ПИНК–ДИНАМО
Панчево: ОПОВО – С. ПАЗОВА
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Нови Сад: НОВИ САД – ОДБОЈКА 013

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 16 сати
Зрењанин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Крајишник: КРАЈИНА–МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ – ЈЕДИНСТВО (К)
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 33:32
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО 24:19

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–РАДНИЧКИ 21:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Црвенка: ЛАКИ–ДОЛОВО 30:23
мушкарци

Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА 21:28
Сивац: СИВАЦ–ДОЛОВО 44:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ЈАБУКА 22:28
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА 29:24

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Србобран: АКАДЕМИК – КРИС КРОС 69:108

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ОПОВО 77:58
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН 73:74
Качарево: ЈЕДИНСТВО – РУ КОШ 84:74

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН 0:3

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 194 – ХАЈДУК 2:0
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КАБЕЛ 0:1
Суботица: БАЧКА 1901 – ДИНАМО 1945 0:1
Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (В) 4:3
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВОЈВОДИНА 2:2
Качарево: ЈЕДИНСТВО – Ц. ЗВЕЗДА 3:0
Старчево: БОРАЦ–ПОЛЕТ 4:1
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА 3:1
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Riše

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Мла ди так ми ча ри Рвач ког клу -
ба Ди на мо на ста вља ју да ни жу
успе хе и осва ја ју ме да ље.

Про шлог ви кен да у Зре ња -
ни ну је одр жа но Пр вен ство Вој -
во ди не за ста ри је пи о ни ре, за
де ча ке до пет на ест го ди на, на
ко јем се Рвач ки клуб Ди на мо
пред ста вио са пет чла но ва.
Оства рен је још је дан сја јан ре -
зул тат, јер су у Пан че во сти гле
че ти ри ме да ље.

У кон ку рен ци ји рва ча до 52
кг нај сјај ни је од лич је за слу жио
је Сте фан То до си је вић. Овај
успех још ви ше до би ја на зна -
ча ју ако се зна да Сте фан још

увек не ма ни три на ест го ди на
и да је на овом так ми че њу на -
сту пио са спе ци јал ном до зво -
лом ле ка ра и уз при ста нак ро -
ди те ља. Сре бр ну ме да љу је осво -
јио Вељ ко Вуј но вић, а брон зом
се оки тио ње гов брат бли за нац
Ми хај ло.

Од ли чан је био и Сте фан То -
до си је вић, ко ји се так ми чио у
ка те го ри ји до 44 кг. Он је за -
ра дио ви це шам пи он ску ти ту -

лу, а у фи на лу је из гу био од
две го ди не ста ри јег ре пре зен -
та тив ца на ше зе мље.

Рва че Ди на ма је пред во дио
тре нер Ми ли во је То до си је вић.

ПО КРА ЈИН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У РВА ЊУ

НО ВИ ТРО ФЕ ЈИ ЗА ДИ НА МО

Још је дан ве ли ки
успех на шег 
су гра ђа ни на

Пет по бе да на пу ту 
до сре бра

Спу ште на је за ве са на пе де сет
че твр то Европ ско се ни ор ско
пр вен ство у ка ра теу, ко је је ове
го ди не одр жа но у шпан ском
гра ду Гва да ла ха ри. У из у зет но
ја кој кон ку рен ци ји нај бо љих
бо ра ца с це лог Ста рог кон ти -
нен та на ци о нал ни тим на ше
зе мље по сти гао је из ван ре дан
успех осво јив ши три ме да ље.
Ве ли ки до при нос у оства ри ва -
њу ова квог успе ха имао је и
Ка ра те клуб Ди на мо, а за то су
нај за слу жни ји так ми чар Сло -
бо дан Би те вић и тре нер Пре -
драг Сто ја ди нов.

Иа ко је два ме се ца тре ни рао
под по себ ним ре жи мом због
пре ло ма ша ке, Сло бо дан Би -
те вић је на пра вио пра ви под -
виг осва ја њем сре бр не ме да ље
у ка те го ри ји пре ко 84 кг.

На пу ту до фи на ла Би те вић
је оства рио пет из у зет них по -
бе да, и то над ри ва ли ма из Че -
шке, Ау стри је, Нор ве шке, Хр -

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ КА РА ТИ СТА НА СТА РОМ КОН ТИ НЕН ТУ

БИ ТЕ ВИЋ ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН ЕВРО ПЕ

ват ске и Гру зи је. По себ но су
би ли те шки ме че ви у че тврт -
фи на лу про тив хр ват ског бор -
ца Кве си ћа, као и у по лу фи на -
лу про тив не ка да шњег свет ског
шам пи о на Гру зиј ца Го ги те.

Ипак, наш су гра ђа нин је од -
лич но ра дио и та ко се пла си -
рао у сво је че твр то фи на ле на
европ ским шам пи о на ти ма, у
ко ме је по ра жен од Нем ца Хор -
на, ак ту ел ног пр ва ка све та, али

и тре нут но нај бо љег бор ца на
свет ској ранг-ли сти за по ме -
ну ту ка те го ри ју.

Ово је из ван ре дан ре зул тат
Би те ви ћа, по го то ву ако се зна -
ју окол но сти у ко ји ма је тре -
ни рао по сле пре ло ма ша ке.
Пре за до во љан на сту пом свог
уче ни ка био је и тре нер Пре -
драг Сто ја ди нов.

Сло бо дан Би те вић пр ви пут
ни је био члан на шег ре пре зен -
та тив ног ти ма ко ји се над ме -
тао у екип ној кон ку рен ци ји,
упра во због же ље се лек то ра и
тре не ра да га са чу ва ју за по је -
ди нач но фи на ле. И по ред то -
га, под мла ђе на еки па Ср би је
оства ри ла је пра ви под виг осва -
ја њем сре бр не ме да ље. На ша
ре пре зен та ци ја је три јум фо ва -
ла над Ма ђар ском, Ау стри јом
и Шпа ни јом, али је по кле кла у
фи на лу, у ко јем ју је са вла да -
ла ис ку сни ја ре пре зен та ци ја
Тур ске.

Упра во окон ча но Европ ско
пр вен ство у Гва да ла ха ри нај -
бо љи је знак да љу би те љи спор -
та у Ср би ји од сво јих ка ра ти -
ста мо гу мно го да оче ку ју и на
Олим пиј ским игра ма у То ки ју
на ред не го ди не.

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

СА ЊА НАЈ БР ЖА
На Пр вен ству Вој во ди не у кро -
су, одр жа ном про шлог ви кен -
да, сјај не ре зул та те оства ри ли
су и чла но ви Атлет ског клу ба
Та миш, ко је је пред во дио тре -
нер Зо ран Ко цић.

У тр ци пи о нир ки до че тр -
на ест го ди на на дис тан ци од
1.000 м још јед ну убе дљи ву
по бе ду оства ри ла је сјај на Са -
ња Ма рић. Код пи о ни ра, на
де о ни ци од 1.500 м, сре бр но
од лич је при па ло је Сте фа ну
Ма ри ћу. Успех тог та лен то ва -
ног мом ка још ви ше до би ја на
зна ча ју ако се зна да је на сту -
пио уз по себ ну до зво лу АСВ-
а, јер је две го ди не мла ђи од
сво јих ри ва ла.

У МО ДИ ЈЕ 
ГИМ НА СТИ КА

Др жав но пр вен ство у рит мич -
кој гим на сти ци, у Ц груп ним
ве жба ма, одр жа но је про шлог
ви кен да.

Уче ство ва ла су чак 22 клу -
ба из це ле зе мље, што је још
је дан по ка за тељ да се гим на -
сти ка по но во ши ри и да
постаје све по пу лар ни ја ме ђу
де вој чи ца ма.

На ше мла де су гра ђан ке, чла -
ни це сек ци је ГД-а Па ли лу ла,
ради ле су ве жбе са сво јим оми -
ље ним ре кви зи том – обру чем,
у че му су до би ле нај ве ћу оце -
ну у це лој ка те го ри ји, па су се
ку ћама вра ти ле са злат ним
меда ља ма.

У ВОЈ ВО ЂАН СКОМ
ВР ХУ

Еки па са ве за за спорт и ре кре -
а ци ју ин ва ли да Пан че во осво -
ји ла је дру го ме сто на Пр вен -
ству Вој во ди не у пи ка ду, ко је
је одр жа но у Ку ли. Тим су чи -
ни ли: Ми лан ка Ри стић, Ми ле -
на Мла де но вић, Ју ли шка Да -
вид, Ми лош Ма ре вић и Че до -
мир Сто ја но вић.

На ме ђу на род ном тур ни ру
„Тро феј Бе о гра да” над ме та ли
су се и џу ди сти ка ча ре вач ког
Је дин ства.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Ан дри ја на Кр те нић, Кри сти јан
Лех ни, Или ја Ан ђе ло вић и Не -
ма ња Ни шић. Сре бром су се
оки ти ли Ја на Пеј но вић, Ми ли -

ца Пе шић и Пе тар Но ва ко вић,
док је Ан дреа Ђа ко вић за слу -
жи ла брон зу.

Запажене резултате оства-
рили су и џудисти Панчева.

Сребром се окитила Нина
Албијанић, а бронзе су зара-
дили Вук Вељковић и Сара
Ђурђев

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

ОДЛИЧЈА ЗА ЏУДИСТЕ

У ПОНЕДЕЉАК, 8. АПРИЛА

ФУТСАЛ У ХАЛИ
У петом колу плеј-офа Војво-
ђанске лиге у футсалу КМФ
Динамо ће на свом терену од-
мерити снаге са Пчињом из

Каравукова. Утакмица ће бити
одиграна у понедељак, 8. апри-
ла, у Хали спортова на Стре-
лишту, од 20.30.

У по је ди нач ном над ме та њу
Ми ле на Мла де но вић се та ко -
ђе оки ти ла сре бром.

Ви це шам пи о ни Вој во ди не по -
ста ли су и ку гла ши на так ми -
че њу у Но вом Са ду. Еки па из
на шег гра да на сту пи ла је у са -
ста ву: Бо жи дар Ар да лић, Здрав -
ко Ан дри јев ски, Ја но То маш и
Бра ти слав ка Га јић, ко ја је и у
по је ди нач ној кон ку рен ци ји
осво ји ла сре бр но од лич је.
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Алекса Абрамовић,
гимназијалац:

     – Планирам да
посетим деду у
Омољици. 
Поред тога, 
можда ћу тренирати,
како бих остао 
у форми.

Михаило Марјановић,
гимназијалац:

     – Ићи ћу у 
теретану преко викенда.
Планирам и да судим
утакмицу и да се
припремам за 
пријемни.

Анђела Шашун,
гимназијалка:

     – Ове суботе 
се такмичим у 
Вршцу, а у недељу 
ћу учити физику 
и енглески језик.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Пољска у моме срцу
Гдањск осамдесете, кад је јесен рекла не.

Гдањск осамдесете, држали смо палчеве.

Рудари, студенти, бродоградилиште сви ми.

Гдањск осамдесете узавреле творнице.

Двапут се не шаљу тенкови на раднике. Нису се усудили

побиједили смо сви ми.

Пољска у моме срцу, у моме срцу мазурка. Пољска није 

никад дала квислинга.

Сваки дан полонеза звони на мојим вратима.

Слобода
Слобода није божје сјеме па да ти га нетко да.

Слобода није захвалница прочитана абецедним редом.

Слобода није крилатица рекламног паноа.

Она је конструктивна критика постојећег стања.

Слобода је жена (узми је).

Слобода није подметање идеолошки било какве форме.

Слобода није једноставан домаћи задатак.

Она је свјесна склада и несклада несавршених људи.

Слобода те чека (узми је).

Равно до дна
Сто педесет ружа и дјелић твог сна марширало је синоћ без

престанка. Дао сам свој најбољи град.

Падали су уз пут ознојени шампиони угашених погледа.

Долазим ти као фантом слободе и зато покажи што знаш.

Долазим ти као фантом слободе да те водим – равно до дна.

Лоше прикривена жеља, далеки циљ.

Рутинско свођење рачуна за мајмунска лица.

Провинцијски бар са пјесмом на крају. Растурала је ноћ.

Видио сам бијес тврдих момака...

Текст и музика: Џони Штулић, „Азра”

Ве ли ка по бе да 
Ди на ма 1945

Су ди је из Су бо ти це 
оја ди ле „ди зел ку”

Ви кенд за на ма, бар ка да је спорт у
Пан че ву у пи та њу, про те као је у зна ку
нај ва жни је спо ред не ства ри на све ту. У
Срп ској ли ги гру па „Вој во ди на” на про -
гра му су би ле утак ми це 21. ко ла, а у на -
шем гра ду су го сто ва ли во де ћи ти мо ви
– Ди на мо 1945 уго стио је ли де ра из Ку -
ле, док је Же ле зни чар на свом те ре ну
играо про тив дру го пла си ра ног Ка бе ла
из Но вог Са да.

Пред ве ли ким бро јем гле да ла ца на
Град ском ста ди о ну у Пан че ву мом ци
ко је пред во ди тре нер Ду шан Ђо кић мо -
жда су и про ме ни ли да љи ток шам пи о -
на та у тре ћем ран гу. „Бр зи воз” се ни је
упла шио ти ма из Ку ле, на про тив, при -
ка зао је јед ну од нај бо љих ига ра у по -
след ње вре ме, а на ро чи то у дру гом по -
лу вре ме ну: Ди на мо 1945 – Хај дук 2:0.

Пан чев ци су од са мог по чет ка утак -
ми це за и гра ли хра бро, с ве ли ком же -
љом да ли де ру на не су дру ги по раз у

шам пи о на ту. Би ло је при ли ка за по го -
дак на обе стра не те ре на, али су гол -
ма ни оба ју ти мо ва би ли на ви си ни за -
дат ка.

Дру го по лу вре ме до не ло је још сна -
жни ји „бр зи воз”. Мом ци тре не ра Ђо -
ки ћа су по ла ко али си гур но „мле ли”
ли де ра, а на гра да за из у зет ну бор бе ност
и по жр тво ва ње сти гла је у 85. ми ну ту,
ка да је Са ша Те о фа нов до вео свој тим у
вођ ство. Усле ди ло је ве ли ко сла вље на
те ре ну и на три би на ма, а он да је, у по -
след њим тре ну ци ма утак ми це, и

Алексан дар Ја вор са вла дао гол ма на Ку -
ља на за ве ли ку по бе ду свог ти ма од 2:0.

– Зна ли смо да нам у го сте до ла зи
озби љан про тив ник. Хај дук је спре ман
за ви ши ранг. Меч је од лу чи ла јед на
гре шка, а упра во су сви че ка ли на њу.
Овог пу та ми смо би ли срећ ни ји.
Честитам мом ци ма на по жр тво ва њу и
бор бе но сти. Сви про тив пр ва ка игра ју

нај боље што мо гу, па смо та ко и ми де -
ло ва ли. За до во љан сам и су ђе њем и ми -
слим да је пу бли ка мо гла да ужи ва. Ква -
ли тет ове утак ми це био је пр во ли га шки
– ре као је на кон фе рен ци ји за но ви на ре
тре нер Ди на ма 1945 Ду шан Ђо кић.

У сре ду, ка да је овај број „Пан чев -
ца” већ био за кљу чен, „бр зи воз” је го -
сто вао у Су бо ти ци, где је од ме рио сна -
гу с Бач ком 1901, а на ред ног ви кен да
по но во игра пред сво јим на ви ја чи ма.
На Град ски ста ди он до ла зи Цр ве на
зве зда из Но вог Са да, ко ја се гр че ви то

бо ри за оп ста нак у срп ско ли га шком
дру штву.

Већ у не де љу, 31. мар та, љу би те љи
фуд ба ла у на шем гра ду и око ли ни има -
ли су при ли ку да при су ству ју још јед -
ном дер би ју. На СЦ-у „Мла дост” са ста -
ли су се пе то пла си ра ни до ма ћи тим и
дру го пла си ра на еки па из Но вог Са да.
На жа лост, нај за па же ни ји ак тер овог ме -
ча био је глав ни су ди ја Не ма ња Ћи рић
из Су бо ти це, ко ји је за јед но са сво јим
по моћ ни ци ма умно го ме ути цао на ко -
на чан ре зул тат: Же ле зни чар –Ка бел 0:1.

Де ли о ци фуд бал ске (не)прав де су од
са мог по чет ка утак ми це „сец ка ли” игру,
су ди ли не по сто је ће фа у ло ве, по кла ња -
ли кор не ре, де ли ли жу те кар то не за нај -
ма њи кон такт... На рав но, све на ште ту
пан че вач ке „ди зел ке”.

Мом ци ко је пред во ди тре нер Го ран
Мр ђа по ку ша ли су да се над и гра ва ју и
у та квом од но су сна га на те ре ну хра бро
су се су прот ста ви ли и фа во ри ту из Но -
вог Са да и су ди ја ма, а ма ло им је не до -
ста ја ло да и у овом ме чу оста ну не по ра -
же ни. По сле вођ ства го сти ју у фи ни шу
ме ча, че му је та ко ђе прет хо ди ла сум -
њи ва си ту а ци ја, Же ле зни ча ру ни је до -
су ђен ни очи гле дан је да на е сте рац...

Ова утак ми ца је са мо још је дан у ни -
зу до ка за због че га се срп ски фуд бал
на ла зи у ве ли ком му љу и за што је све
ма ње гле да ла ца на три би на ма ста ди о -
на ши ром зе мље... Же ле зни чар је из
овог по ра за иза шао чи стог обра за, а
Кабел је по сле по бе де пре у зео трон у
Срп ској ли ги гру па „Вој во ди на”.

„Ди зел ка” је у сре ду, 3. апри ла, госто -
ва ла у Бе о чи ну, где је од ме ри ла сна ге
с до ма ћим Це мен том, а иду ћег ви -
кенда пу ту је у Зре ња нин на мег дан с
Рад нич ким. А. Живковић

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„БР ЗИ ВОЗ” СРУ ШИО ЛИ ДЕ РА

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ЦЕЛА СРБИЈА У ПАНЧЕВУ
Панчево је прошлог викенда угостило
стотинак стрелаца из 22 клуба из целе
Србије, који су учествовали у финалу
Купа Србије по Б-програму. Ово пре-
стижно такмичење, које се одвијало на
ваздушном стрелишту са 22 места, вео-
ма успешно је организовала Стрељачка
дружина „Панчево 1813” у својој згра-
ди у Улици Боре Станковића 2.

Наступило је по десет најбољих мла-
дих такмичара у десет категорија, и то
пионири и пионирке у гађању из сериј-
ске ваздушне пушке, а кадети, кадетки-
ње, млађи јуниори и млађе јуниорке у
гађању из стандардне ваздушне пушке
и пиштоља.

Најмлађи такмичари су гађали у па-
пирне, класичне мете, док су кадети и
јуниори пуцали у двадесет електрон-
ских мета, које је за ову прилику поста-
вио Стрељачки савез Србије.

Такмичење је протекло у најбољем
реду, о свим детаљима рачуна је водило
чак шест панчевачких судија и добро
организована техничка екипа, а све под
контролом техничког делегата ССС-а
Синише Вељковића.

Стрељачка дружина „Панчево 1813”
је, поред највише оцене за организаци-
ју, имала много успеха и у такмичар-
ском делу.

Алекса Ракоњац је освојио златну ме-
даљу у категорији пионира, с високим
резултатом од 188 кругова, а његова
млађа сестра Ива заузела је шесто ме-
сто, са 178 кругова. Алекса се надметао
и у конкуренцији кадета, али није ус-
пео да се домогне трофеја.

У гађању из стандардног ваздушног
пиштоља наступила су два панчевачка
стрелца, које је предводио тренер Бра-
нислав Парезановић. Велимир Нинко-
вић је заузео шесто, а Михајло Слијепче-
вић десето место у конкуренцији кадета.

Већ наредног викенда чланови СД-а
„Панчево 1813” учествоваће на Првен-
ству Србије, које ће бити одржано у хали
Црвене звезде у Београду. А. Ж.


